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	ول � ورزش

وقت آن شد كه به گل حكم شكفتن بدهى 
اى سرانگشت تو آغاز گل افشانى ها 

      سيدمحمدسعيد مدنى 

شماره بعدى مجله 
 شنبه 19  فروردين 1402 

منتشر خواهد شد

 به آخرين روزهاى سـال نزديك مى شـويم . يك سال ديگر از 
عمر ما و ورزش كشـور سپرى شـد. اميدواريم اين زمان و فرصت 
عزيز و با ارزش عمر را به بيهودگى و روزمرگى سـپرى نكرده وهم 
در بعد فردى وهم در ابعاد اجتماعى و سروكارى كه با ورزش داريم ، 
حداقل گامى به جلو برداشته باشيم. سال پرماجراى1401 را با همه 
فرازها و نشيب هايش تجربه  كرديم و چه خوب است كه همه – هر 
كه هستيم و هر كجا باشيم - از كنار  اين تجربه هاى تلخ و شيرين 
بى خيال و بى تفاوت نگذريم و درس ها وعبرت هاى آن را كه بعضا 
به بهاى سنگين  به دست آمده براى فرداى هرچه بهتر و روشن تر 
خود و ورزش كشور و ايران عزيز به كار بنديم. بى شك استفاده از 
تجربيات و به كار بستن درس ها و عبرت گرفتن از چرخش روزگار، 
يكى از ابزار و راههاى پيشـرفت است و عقل و شرع بر اين مسئله 
صحه مى گذارند و تاريخ نيز شواهد و اسناد زيادى از آن به ما نشان 

مى دهد. 
هر كه ناموخت از گذشت روزگار

هيچ ناموزد زهيچ آموزگار
كشـور ما به گواه غريبه وآشـنا از زمينه مناسـب و ظرفيت هاى 
قابل توجهى در ابعاد مادى وغير مادى برخوردار است كه در صورت 
اسـتفاده درسـت و منطقى از آنها ، مى توانند نقش موثرى را براى 
شتاب بخشيدن به پيشرفت و حركت رو به جلوى ورزش ايفا كنند. 
تحقـق اين امـر بيش از هر چيـز در گروى ” مديريت“  مناسـب و 
توانمنـد اسـت كه  تاكنون ورزش مـا از آن بى نصيب يا كم نصيب 
بوده است. وجود اين نقيصه و ضعف  نيز علل مختلفى دارد كه شايد 
مهمترينش ، ” جدى نگرفتن ورزش“ از سوى متولى اصلى و رسمى 
آن يعنـى“ دولت“ اسـت. همين علت خود ، علت العلل بسـيارى از 
مشـكالت و گرفتارى هايى است كه ورزش سال ها با آن دست به 
گريبان بوده است . عارضه يا آفتى كه ما آن را ” مديران سايه نشين“ 
مى ناميم ، دقيقا از علت  ذكر شـده ناشـى مى شود. ” جدى گرفته 
نشـدن ورزش“ از سـوى متولى اصلى آن ، موجب شـده كه افراد و 
باندهايى در كانون هاى قدرت يا وصل به آنها درباره ريز و درشـت 
و خـرد و كالن ورزش مداخلـه  و بـراى آن خـط  و ربط تعيين كنند 
و مديران و مسـئوالن رسمى را تحت فشـار قرار دهند و... اينگونه 
اخاللگـران بعضا ظاهرالصالح ، چون غالبـا ورزش را در حد ” توپ 
بازى“ مى شناسـند و از ظرافت هـا و كاركردهاى متنوع آن در ابعاد 
فرهنگى و روانى و تربيتى و اقتصادى و سياسى و... بى اطالع هستند، 
خود مروج نتيجه گرايى افراطى و جاده صاف كن جريانات ناسالم و 
داللى افسـار گسيخته و باند بازى و قبيله گرايى و بروز آفاتى چون 
هرهرى مسـلكى و ناهنجارى هاى فرهنگى و قبح شـكنى اخالقى 
مى شـوند كه  دانيـد و دانيم. اين نحوه مديريت ورزش كشـور در 
حالى اسـت كه همه خوب مى دانيـم  بدخواهان كينه توز اين ملك 
و ملت  در دشـمنى هاى وسيع و همه جانبه خود ، از موضوع ورزش 

نيـز غافل نيسـتند و تمام تالش خود را به كار مـى بندند كه از اين 
طريق نيز  براى ورزش ايران مشكل و دردسر درست كنند و مانع از 
موفقيت ها و افتخار آفرينى تيم ها و ورزشكاران ايرانى شوند و كام 
مردم ورزشدوست كشورمان را تلخ كنند. اتفاقات رسوا و ترفندهاى 
بى شـرمانه و ضد ايرانى كه براى تيم ملى  كشورمان در مسابقات 
جـام جهانى( قطر) تـدارك ديده و بعضا اجرا شـد،  فقط يك مورد 
آشـكار و البته نمونه اى غير قابل كتمان و مثالى روشن براى اثبات 
اين سـخن اسـت ، تالش ها و تبليغات بى امان و همه جانبه اى كه 
هدف آن در وهله اول حذف كردن نام ” ايران“ از جمع 32 تيم برتر 
صعـود كننده دنيا به ايـن رقابت ها  و در مرحله بعـد ، رقم خوردن 
اتفاقاتى مخرب و ضد ايرانى بود كه با هشيارى مسئوالن و مربيان 
و على الخصوص ملى پوشـان كشور ، عقيم و ناكام ماند و تيم ملى 
با توجه به اين شـرارت ها و خباثت ها و جو سـنگين و مسـمومى 
كه مى توانسـت هر تيمى را متالشـى كند، در مجموع نمايش قابل 
قبولـى ارائه كـرد و... در چنين اوضاعى كه دشـمنان ، ورزش ما را 
جدى گرفته و براى تخريب آن يكسـره  در تالش و تقال هسـتند، 
اصـال سـزاوار و منصفانه  نيسـت آنها كه در اين باره به هر شـكل 
”مسـئول ”هسـتند، آن را جدى نگيرند و مديريت ورزش را به حال 
خـود رها كنند و اجازه  دهنـد جريانات فرصت طلب و عناصر مخل 
و زيـاده خـواه ، آن را در خدمت منافع شـخصى و باندى - و در هر 
حال ضـد ملى - خود  درآورند. تاكيد مى كنيم خوشـبختانه ورزش 
ايران از هر نظر ، مادى وغيرمادى، جغرافيايى و انسـانى، اجتماعى 
و فرهنگى و...   از ظرفيت هاى مناسـب و ابزار الزم برخوردار است 
كه  در صورت اسـتفاده بهينـه و مدبرانه مى توانند  براى سـاختن 
و پرداختن بناى مسـتحكم و قدرتمند ورزش كشـور، كامال مفيد و 
كارآمد باشند. اميدواريم از اين پس - خاصه در سال جديد - شاهد 
تحوالت اساسى در نگرش و روش هاى مديريتى كشور باشيم تا از 
رهگذر آن، ورزش مستعد ايران رفته رفته به جايگاه حقه خود برسد. 
باور كنيم و ايمان داشـته باشـيم كه ايران عزيز مى تواند در عرصه 
ورزش خيلى باالتر از اينها باشد و در صورت برنامه ريزى درست و 
علمى ، جزو كشـورهاى“ صاحب ورزش“ در دنيا به شمار آيد. الزمه 
اصلى تحقق اين مهم اين است كه هر كسى در قبال ورزش دغدغه 
و مسـئوليت دارد (خاصه مديران) به وظيفه خود به درسـتى عمل و 
نقش خود را به بهترين وجه ايفا نمايد. از خداى بزرگ و مهربان مى 
خواهيم  توفيق انجام  مخلصانه و هرچه بهتر وظيفه را به همه عنايت 
كند. پيش از پايان  مطلب ، الزم است به سهم خود پيشاپيش فرا 
رسيدن سال نو را به همه خوانندگان عزيز و مخاطبان فهيم كيهان 
ورزشى تبريك و تهنيت بگوييم. اميدواريم سال نو ، سالى سرشار 
از پيـروزى و موفقيت براى ملت قهرمـان و بزرگوار ايران ،  به ويژه 

جامعه و اهالى ورزش كشور باشد. ان شاءا....

پيام  پيامبر(ص)
   اگـر مى توانيد هـر روز را نوروز كنيد؛ 
يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و 

با يكديگر پيوند داشته باشيد.
دعائم االسالم، ج. 2، ص. 326
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چکیده اى از بیانات رهبر انقالب درباره ورزش 
دیداربا ائمه جمعه سراسر کشور

(5 مرداد 1401)
انسان  گاهى  واقعاً  ــ  ورزشى  مسابقات  میدان  در 
که  اندازه اى  به  ندارد  را  شخصّیت ها  این  تحسین  قدرت 
اّول  سّکوى  روى  ایرانى  دختر  ــ   هستند  آن  شایسته ى 
مقابل  در  را  ایران  ملّى  سرود  و  پرچم  ایستاده،  مسابقات 
چشم صدها میلیون تماشاچى تلویزیون هاى دنیا باال برده، 
بدهد  مدال  او  به  مى آید  که  مردى  آن  با  است،  باحجاب 
دست نمیدهد، یعنى حّد شرعى را رعایت میکند؛ این چیز 

کمى است؟
دیدار با دست اندرکاران

دومین کنگره ملى شهداى ورزشکار
(20 شهریور 1401)

قشر ورزشکار یک قشر اثرگذارى است؛ ورزشکار اثرگذار 
است؛ شخصّیت او، حرکت او، اقدام او در جامعه با یک آدم 
معمولى تفاوت میکند؛ بخصوص ورزشکارى که جلوه اى پیدا 
کند، برجستگى اى پیدا کند، این روى یک عّده اى اثر میگذارد. 

حاال اگر چنانچه این ورزشکار میل به جهاد پیدا کرد و در راه 
جهاد حرکت کرد، شما ببینید چه تأثیرات مهّمى را میتواند در 
جامعه بگذارد، چه حرکتى میتواند ایجاد کند! خوشبختانه این 
حرکت ایجاد شد، به برکت همین پنج هزار و خرده اى شهید 
شما. در بین این پنج هزار و خرده اى، ورزشکارهاى نخبه و 
حرفه اى و قهرمانها هم کم نبودند؛ شاید بیش از هزار تن از 
از  این شهدا جزو ورزشکارهاى حرفه اِى قهرمان و برخوردار 
رتبه هاى باالى ورزشى بودند، در همه ى رشته ها. حاال من در 
این نمایشگاهى که اینجا بود دیدم نوشته اند «در 33 رشته»؛ به  
هر حال، تا آنجایى که حاال ما اّطالع داریم و بنده آشنا هستم، 
از رشته هاى مختلف ورزشى کسانى رفتند. اینها حاال خودشان 
رفتند روى سّکوى قهرمانى در عالم ملکوت ــ که از سّکوى 
ـ خودشان این ترّقى بزرگ را  قهرمانى دنیا خیلى باالتر استـ 

کردند، اّما دیگران را هم دنبال خودشان کشاندند و...
مراسم دانش آموختگى دانشجویان 

دانشگاه هاى افسرى نیروهاى مسلح
(11مهر1401)

اتفاقات اخیر)  برخى چهره هاى ورزشى و هنرى (در 

اهّمّیت  هیچ  بنده  نظر  به  کردند؛  موضع گیرى هایى 
جامعه ى  داد.  خرج  به  حّساسّیت  نباید  این  روى  ندارد؛ 
ورزشى ما جامعه ى سالمى است، جامعه ى هنرى ما هم 

است. جامعه ى سالمى 
جامعه ى  این  در  باشرف،  عالقه مند،  مؤمن،  عناصر 
نفر  چهار  حاال  زیادند؛  نیستند،  کم  هنرى  و  ورزشى 
اینکه  ندارد.  ارزشى  آنها  حرف  میزنند؛  حرفى  یک  هم 
میکند  تطبیق  آنها  حرف  بر  مجرمانه  عناوین  آیا  حاال 
نگاه  لحاظ  از  اّما  است،  قضائّیه  قّوه ى  عهده ى  به  نه،  یا 
هنرى  جامعه ى  و  ندارد  ارزشى  و  اهّمّیتى  هیچ  عمومى 
رفتارهاى  این  با  حرکتها،  گونه  این  با  ما  ورزشى  و  ما 

آلوده نخواهد شد. دشمن شادکن، 
دیدار با اقشار مختلف بانوان 

(14دى1401)
بهترین تبلیغ براى حجاب این است که دختر ورزشکار 
ما قهرمان مى شود و پرچم کشورش را در مقابل دوربین هاى 
بین المللى باال مى برد آن هم در حالى که با حجاب بر روى 

سکوى قهرمانى ایستاده است.
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هجرى   1402 ســال  تحویل  لحظه 
شمسى به ساعت رسمى ایران روز 
سه شــنبه 1 فروردین 1402 هجرى 
شمسى، ساعت 54 : 00 دقیقه و 28 

ثانیه بامداد

بارالها! اى پروردگار ما!  تو بر ما از آسمان مائده اى فرست تا 
(این روز) براى ما و کسانى که پس از ما آیند ، روز عید مبارکى 
گردد و آیت و حّجتى از جانب تو براى ما باشد و ما را روزى ده، 

که تو بهترین روزى دهندگانى ...
(آیه 114 سوره مائده)

سپاس و قدردانى 
در ایام پایانى سال 1401 به سر مى بریم . مجله اى که پیش روى شماست ، آخرین شماره کیهان ورزشى 
در این سال است. در ارتباط با انتشار هفتگى مجله، به غیر از همکاران گرامى در بخش ها و قسمت هاى 
مختلف موسسه کیهان و به ویژه شهرستان ها که ما را در طول سال صمیمانه همراهى مى کنند، جا دارد 
از خوانندگان گرانقدرمان نیز خالصانه قدردانى به عمل آوریم که  پیوسته یار و یاورمان بوده اند و اغلب با 
پیشنهادات و انتقادات و همراهى خود به ما دلگرمى مى دهند. به امید آن که بتوانیم با تکیه بر الطاف الهى، 
همکارى صادقانه کیهانى ها در کلیه قسمت هاى ادارى و فنى و پشتیبانى بى دریغ خوانندگان، قدم هاى 
آینده را محکم تر برداریم. به تمامى عزیزانى که در طول سال 1401 از ما حمایت کرده اند، خسته نباشید 
مى گوییم و از درگاه ایزد منان براى  آنها آرزوى تندرستى و موفقیت روزافزون داریم. پیشاپیش سال نو را 

به همه هموطنان عزیزمان تبریک مى گوییم. 

دبیر ویژه نامه:  کامران خطیبى 
تـرابى٬  اهللا  سیـف  اسدى،  بهمن  نیا،  عبداللهى  احمد  تحریریه:   اعضاى 
کامبیز هوشمند، کیوان طباطبایى، رسول عسکرى، حمید ترابپور، محمود محمدى، 

اعظم فکورى، سعید حاجى بابایى، اشکان هوشمند، عرفان خماند و آرمین زمانى 

با تشکر از:    مازیار مهرانى، فاطمه ساکى، سید محمد طاهر شاهین، محمد شفایى، 
اشکان  معتمد هاشمى،  محمدحسین  مرتضى یاسرى نیا،  انصارى،  حسین  محمد 

رضایى و جمشید حمیدى 
تقدیر از همکاران شهرستانى مان: 

جلیل صفرى(آبادان)، اکبر تمیزکار مستقیم (رشت)، حسن ترحمى (آمل)، 
منصور یوسفى  (اردبیل)،   پرستار  نادر  (بندرعباس)،  نسب  نارنجى  حسین 
(تالش)، مجید عجم پور (شیراز)، ماشاءاهللا طاهرى (دزفول)،  سیــد محـمد 
ملک محمد  زمانى دهکردى (شهرکرد)،  اصفهان)،  (درچــه  حسین  مجیدى 
وفائى  شعبـان  (یــزد)،  محمد قادریان  علــى  (کالچاى)،  سیاوش حسینى 
سرا)،  (صومعه  قاسمى  فـرخ  عیسى نمى(خوزستان)،  على  (سارى)،  نژاد 
(مازندران)،  غالمى  مجید  (بابلسر)،  بابائیــان  (جاسک)،   عبدالمجید مرادى 
عادل حیدرى (رامسر)، محمد حسن رهبر (رودسر)، یداهللا رحمتعلى (اراك)، 
مهدى ضامنى  سید  (مرودشت)،  حیدرزاده  آرش  (گچساران)،  سلیمانى  على 
(خوزستان) ، محمد توفیق رخشنده (قشم)، بهمن رضایى (ارومیه)، احمد ملکى 

(هنگویه بستک هرمزگان) و ابوفیاض حیدرى (پیشواى پاکدشت)

5

آتلیه گرافیک:   علیرضا راعى ، با تشکر از مسلم عباسى
سرویس عکس و آرشیو:  محمدعلى شیخ زاده و مهدى گرویى 
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fVvsD ,q¶ÎJ sVoHfD iHÏ ̀HdéòJ nv h,gÎK sH‰ rVË [NdN

hséÆ±‰ 2 [HÊ =VtJ› ̀Vså<gÎS nv hkNdúI j¥Vhv rÈVlHkD !.

v;<vniHdD ;I >fD iH cnkN
nv hféNhÏ sH‰ 1041& hséÆ±‰ fH sVlVfÎæVÏ tViHn líÎNÏ nv wNv [N,‰ gÎ+ fVjV fÎöJ , d¥L

[<̈Ë lD nhn , ̀Vså<gÎS fH iNhdJ dñÎD =G lñÂNÏ nv j¶ÆÎF hdK jÎL f<n# nv kÈHdJ iL hséÆ±‰ fH eäJ
]ÁN v;<vn& hc [Â„I käHoéK nv 03 fHcÏ& ;ÂéVdK =G o<vnÍ , fÎúéVdK hléÎHc nv d: n,vÍ& [HÊ rÈVlHkD vh
fḦÏ sV fVn# ̀Vså<gÎS iL f¶N hc hséÆ±‰ n,Ê aN# nv [HÊ pBtD iV n, jÎL nv lVp„I d: ]ÈHvÊ fI nhÊ jÎL
iHÏ aÈVséHkD htéHnkN , pB́ aNkN# hséÆ±‰ nv qVfHè ̀ÁHgéD fI köH[D fHoJ , ̀Vså<gÎS nv jÈVhË
l®„<ã >g<lÎÁÎ<Ê aN# nv ̀HdHË sH‰ 1041 hlH ̀Vså<gÎS nv [N,‰ vnÍ fÁNÏ gÎ+ fVjV fḦjV hc hséÆ±‰ hsJ
, iV n, jÎL nv ;ÁHv såHiHË hc aHkS iHÏ rÈVlHkD nv gÎ+ fÎöJ , n,Ê lñö<ã lD a<kN#.

[NhdD iHÏ fñE fVhkæÎC >[<vg<& líÎNÏ , y™<vÏ
hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS& gÎ+ fÎöJ , n,Ê vh fH iÂHË ;Hnv lNdVdéD rä„D aV,ß ;VnkN& d¶ÁD vqH nv,dA

nv ̀Vså<gÎS , lû¢™D >[<vg< nv hséÆ±‰# räG hc ̀HdHË n,v vtJ hlH [NhdD fD sV , wNh , aäHkI >[<vg<
hc hséÆ±‰ , [HdæCdÁD téP hg„I chnÍ lNdV >aÁHÏ >fD iH fI [HÏ ,Ï& sV , wNhÏ cdHnÏ fV ̀H ;Vn# ;Hnv tÁD

V̀så<gÎS nsJ kò<vnÍ fHrD lHkN hlH ;Hnv tÁD l<tR hséÆ±‰ nv ;ÂH‰ kHfH,vÏ j®ÎÎV ;Vn# ̀S hc ]ÁN lHÍ
iÁ<c iL l¶ÂHÏ [NhdD tViHn líÎNÏ hc hséÆ±‰ pG kúNÍ hsJ& lVfD hÏ ;I jÎL rÈVlHË ;Vn hlH fD sV
, wNh [Nh aN# f¶N hc [NhdD líÎNÏ& kHÊ iHdD iÂî<Ë hlÎV r„¶I k<dD& [<hn k¥<kHÊ& vqH uÁHdéD , u„ÎVqH
lÁû<vdHË nv ;ÁHv ]ÁN hsL fCvø hc tVhköI& ̀Vj®H‰ , jV;ÎI fVhÏ iNhdJ hséÆ±‰ aÁÎNÍ aN , nv kÈHdJ
vd¥Hvn, sHÎ̀Áé<Ï ̀Vj®HgD& s¥HkNhv iNhdJ >fD ̀<aHË nv gÎ+ fÎöJ , n,Ê aN# hséÆ±‰ nv tûG kÆG ,
hkéÆḦè d: fV;ÁHvÏ fñE fVhkæÎC ndæV iL nhaJ , rÎN ,vdH y™<vÏ& ;HÎ̀éHË fH sHfÆI o<n vh cn , h, vh hc jÎL
;ÁHv =Bhvn# .

séHvÍ iH n,v iL [ÂU aNkN
iV n, jÎL nv tûG kÆG , hkéÆḦè& oVdNiHÏ o<fD nhaéÁN# ̀Vså<gÎS c,njV , ̀VrNvè jV ,hvn fHchv kÆG

, hkéÆḦè aN , c,njV hc hséÆ±‰ jÎÂA vh föJ , jÂVdÁHjA vh aV,ß ;Vn# nhkÎH‰ hsÂHuÎ„D tV hc såHiHË&
lVj†D ̀<vu„D =ÁíD hc aÁ|Ë ]ÎK& =á<v=D =<göÎHkD , sV,ù vtÎ¶D hc såHiHË& s¶ÎN wHnrD hc =G
=ÈV& sÎÁH hsNfÎæD hc b,ã >iK& aÎO ndHfHjI hc hg®VhtI r¢V& gáHkNvh ̀VdVh hc =HläH h,ch;H \h̀K& d<v=K g<;HndH

1041& h,gÎK sH‰ rVË ̀HkCniL aÂöD lñö<ã lD a<n# nv hdK sH‰& n, jÎL lñä<ã hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS ,q¶ÎJ jÆVdäH lúHfÈD nhaéÁN& sHgD ;I iV n, jÎL j<hköéÁN vqHdJ i<hnhvhË o<n
vh jÆVdäH [„F ;ÁÁN# iV sH‰ nv ,d|Í kHlI k<v,cÏ& iV ;NhÊ hc hdK jÎL iH vh nv d: w™ñI lV,v lD ;VndL hlH hlöH‰ iV n, jÎL vh nv d: w™ñI , fI w<vè lÆHdöI hÏ lV,v lD ;ÁÎL# hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS
nv aV,ß sH‰ [NdN& sI [HÊ gÎ+& pBtD , s<V̀[HÊ vh nsJ kò<vnÍ ̀ÎA v,Ï o<n lD fÎÁÁN , fVhÏ vsÎNË fI >kÈH j±ù lD ;ÁÁN#.

hc f<o<Ê >gÂHË& u„ÎVqH fÎVhk<kN hc f<>,dúéH ̀Vj®H‰ , lñÂNlÈNÏ hpÂNÏ hc lÆH,lJ jÈVhË& oVdNiHÏ
V̀så<gÎS f<nkN# hséÆ±‰ iL hlÎN pHlNÏ tV , lñÂNpöÎK c,hvÏ hc k™J >fHnhË& síHn aÈäHcchnÍ , vqH
lÎVchdD hc såHiHË& ̀ÎÂHË fHfHdD hc jVh;é<v& lñÂN lñäD hc sHkéH;±vh ̀Vj®H‰ , lÈNÏ rHdNÏ hc aäHã ḧi„D
hlHvhè vh fI oNlJ =VtJ# nv qÂK sÎH,ù dCnhkD& lñÂNpöÎK lVhnlÁN , >vù vqH,kN vh ;I fI jÎL iHÏ
ndæV rV° nhnÍ f<n vh fI jÎL o<n fHc=VnhkN# nhséHË ;H,Í vqHdD vh kÎC ;I iÂI lD nhkÎN& h, rVhv f<n hc jÎL
f„|d¥D fI hséÆ±‰ fV=Vnn hlH fH nsJ nsJ ;VnË lNdVhË hdK fHaæHÍ& gÎöJ hdK jÎL ̀V aN , ;H,Í fI w<vè
rVqD fI jVh;é<v vtJ jH nv kÎL tûG n,Ê fI hséÆ±‰ fåÎ<kNn# ;H,Í nv kÎL tûG n,Ê fI hlÎN ̀Î<séK fI
hséÆ±‰& rVhvnhnù fH jVh;é<v vh d: xVtI töO ;Vn hlH ;ÂÎéI hk†äHxD hdK töO vh yÎV rHk<kD nhköJ ,
[VhdL sÁæÎÁD vh fVhÏ vqHdD nv k§V =VtJ#.

fÎVhk<kN , lñäD fHc=úéÁN , fÈéVdK aNkN
oVdN ndHfHjI lûN,Ê fH >Ë iCdÁI =ChtD ;I v,Ï nsJ ̀Vså<gÎöD iH =BhaJ , töO d: xVtI rVhvnhn

g<;HndH& k¥Hè läÈL gÎöJ ̀Vså<gÎS lN‰ 1041 f<n# nv hséÆ±‰ iL uNÊ oVdN d: iHtä: fHcdöHc nv
tû<‰ kÆG , hkéÆḦè jHföéHkD , clöéHkD& q¶T ;Hnv lNdVdéD hdK fHaæHÍ vh vsHkN# nv líÂ<ß 52 löHfÆI hÏ
;I iV ;NhÊ hc jÎL iHÏ hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS nv gÎ+ fVjV , [HÊ pBtD sH‰ 1041 hkíHÊ nhnkN fHdN fI jVjÎF
hc u„ÎVqH fÎVhk<kN )sÁæVfHË(& =á<v=D =<göÎHkD )lNhtU(& ,pÎN hlÎVÏ )iHtä:( , lÈNÏ jVhfD )lÈH[L(&
fI uÁ<hË fÈéVdK iHÏ 4 ̀öJ ̀Vså<gÎS dHn ;ÁÎL# nv hséÆ±‰ iL pöÎK pöÎÁD )nv,hcÍ fHË(& ;<dK dHlæH
)lNhtU(& v,cfI ]úÂD )iHtä:( , lñÂN lñäD )lÈH[L(& fÈéVdK iHÏ iV ̀öJ f<nkN# nv líÂ<ß fÎVhk<kN
fÈéVdK fHcd¥K ̀Vså<gÎS f<n , lñäD fÈéVdK >fD ̀<ù tûG# hdK n, fHcd¥K ;I nv gÎ+ ̀Vj®H‰& fI l<tÆÎéD
nsJ ̀ÎNh k¥VnkN& nv fHc=úJ fI hdVhË& nv jV;ÎF jÎL iHÏ ̀Vså<gÎS , hséÆ±‰ nv rHlJ séHvÍ nvoúÎNkN#.

kÆúI sVoHfD fVhÏ sI [HÊ
sH‰ 1041 nv pHgD v, fI ̀HdHË hsJ ;I jÎL hséÆ±‰ nv hdK sH‰& n, lÆHÊ rÈVlHkD nv gÎ+ fVjV , s<V̀

[HÊ vh fI nsJ >,vnÍ , fVhÏ téP sI [HÊ ̀ÎA v, kÎC kÆúI iHdD nv sV nhvn# ̀Vså<gÎS hlH f¶N hc kH;HlD nv
téP sI [HÊ sH‰ 1041& fVhÏ h,hdG sH‰ 2041 fVkHlI nhvn , fI téP n, [HÊ gÎ+ , pBtD lD hkNdúN#

V̀så<gÎS nv sH‰ 1041 nv téP [HÊ kH;HÊ f<n hlH hséÆ±‰ n, [HÊ =VtJ#fI iV w<vè sI [HÊ gÎ+ fVjV&
pBtD , s<V̀ [HÊ ̀ÎA v,Ï sVoHfD iHsJ , >kÈH aHdN nv [HÊ pBtD iL fI rÎN rVuI fI iL fò<vkN , d¥D
hc >kÈH lHräG kÎÂI kÈHdD , aHdN tÎÁH‰ pB́ a<n#.

  s¶ÎN.pH[D fHfHdD 
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dI n,vÍ iHdD rÎHõ jÎL iH fH iL vh iÂI o<hkÁN=HË
, fI ,d|Í hiHgD t<jäH‰ lD ̀öÁNdNkN hlH h;Á<Ë hdK
;Hl± fD hkûHtD hsJ ;I ̀<gNhviH vh fH fD ̀<gÈH nv
d: wT hvcdHfD ;ÁÎL & >Ë ,rJ j<rU lH hdK fHaN ;I
fD ̀<gÈH iL lêG fÆÎI & pV́ iHÏ =ÁNÍ =ÁNÍ fCkÁN
### lê± fN,Ë nyNyI aF vh fI wäP fVsHkÁN & ]D lD
n,kL & dI wäñHkI lúéD & kHiHv ̈;îVÏ  & aHÊ fH ;±õ
fI fNË  fCkÁN & hséòV , [¥<cÏ & nv ;ÁHvù oÎ„D
]ÎCiHÏ ndæV.! .

aHdN t<jäH‰ lH kÂ<kI fHvcÏ hc hdK k<ß lêHgÈHsJ
;I jÎL iHÏ >Ë vh lD j<hË fI ]ÁN nséI jÆöÎL ;Vn
^ pVtI hÏ & >lHj<v , sÎHiD gúæV ! fI r<‰ aÎ<Ë
t<lÁD & aHuV tÆÎN =Î±Ë & xV́ ]<Ë fN,Ë h[HcÍ ,
nv cnË ,  fH vdòJ , rÎHtI , gäHõ "=„D" ,hvn hjHØ
"síG k<dS" iH aNÍ f<n &  f±köäJ hsÂú<
=BhaéÁN  " =H," & fVhÏ j®ÎÎV nhnË hdK hsL fN fH
p†<v ;NoNh , >Ë síG k<dS iH & d: s™VÍ x<̈kD
fH hk<hß , hröHÊ yBhiHÏ lñ„D ̀ÈK aN jH aHdN kHlA
u<° a<n hlH l™J o<viH hsÂú< =BhaéÁN "=<sHgI" !!
xV́ o<añH‰ f<n ;I hc =H, fI =<sHgI vsÎNÍ & lÁéÈH
kÂD nhköJ ,réD =<sHgI hkN;D fCv=éV lÎúI fI
"=H," lD vsI. !! .

Î̀úÁÈHn hdÁI ;I nv t<jäH‰ lH fÎHdÎL pöHã , ;éHã iH vh [Nh ;ÁÎL & ̀<gNhviH dI xV́ &  lHfÆD  xV́
ndæV ! kI jÁÈH l„<hË fÁNv hkCgD f„¥I i™J jÎL ndæV fHdN nv gÎ+ fVjV fH iL läHvcÍ ;ÁÁN , lHfÆD lêG
såHiHË & t<̈n & b,ã >iK & jVh;é<v & sHdåH & ̀Î¥HË & =G =ÈV , lS vtöÁíHË , ### ]<Ë nséúHË fI [ÎF
aHË lD vsN nv s<V̀ gÎ+ fI lûH́ iL fV,kN # vhséD ;NhÊ ,[NhË rä<‰ lD ;ÁN fD ̀<‰ fH ̀<gNhv
nv d: hjHØ vtJ , >lN ;ÁN & læV lÎúI l„<hË nv h,ì kNhvÏ hc xäÆI fD ̀<gÈH fH d: jÎL yÁD nv d: vdÁ+
läHvcÍ kÂHdN & [Á+ j™Á+ fHnÏ fH jHk: & fI k§V aÂH kéÎíI hù ]D lÎúI. !! .

]<Ë jÎL vdúI nhv l„<hË hc iV gñH• s<\Í o<fÎI lD j<hË hj™HrHè nv,Ë jÎÂD hdK fHaæHÍ vh fH
p<hnë & iúJ jÎL ndæV lÆHdöI ;Vn. ###.

fÁNvÏ iH & vdúI nhvË ]<Ë fH ;HsI =NhdD , [ÂU >,vÏ n, vdH‰ n, vdH‰ fH sòJ ;<aD f¶†D iH
d¥D lêG fÈÂK oHË & fH kÂHdA iHÏ k™S =ÎV , ]ÈHv jH ]ÈHv jH fVn & ;L ;L fVhÏ o<n i<hnhv nsJ ,
`H ;VnkN &  fHcd¥ÁHkA fI nsé<v \kVh‰  h[HcÍ kNhaéÁN clHË hséVhpJ hc oHkI fÎV,Ë fCkÁN & ndVjV hc 9

fD ̀<gÈH " d: xV́"&  lHfÆD xV́ ndæV. !.

aF fò<hfÁN & péD fH oHk<hnÍ nv f„<hv dH ;ÁHv nvdH rNÊ fCkÁN & fH hdK k<ß ckN=D & hpéVhÊ l„<hË hc iÂI
jÎL iH fÎúéV f<n & lÁéÈH ,réD "<̀‰" fH ]ÁN jH tK & aHkI fÈÂK oHË , ]ÁN jH lêG h, vh fH oHμ d¥D ;Vn
& tHjñI yÎVè , j¶ûF o<hkNÍ aN & kI jÁÈH l„<hË f„¥I >vhvhè & såÎN v,n & hf<lö„L & ̀Hõ & fVØ aÎVhc
& vhÍ >iK & aHiÎK & nhvhdD & iÂH  & fHk: l„D , niÈH jÎL ndæV fHckNÍ hw„D gÆF =VtéÁN# hc hdK [ÂU
tNh;Hv jÎL såÎNv,n & nsJ , ̀H lD ckN jH nv fHj±Ø kNhvÏ fÎúéV ̀HdÎK kV,n , l„<hË ;I fH ̀|lHË , lHcdHv
& rûN nhvn fH [ÎF oHgD "C̀" uHgD fNiN & aHdN l„<hË , l„<hkD iH nv iÎ{ n,vÍ hÏ lêG ḧË & hdK rNv
fH pöHã , ;éHã ckN=D k¥VnÍ f<nkN & iÂI pÆ<Ø iH  fI l<rU , sV ,rJ ̀VnhoJ lD a<n & oNh,kN
d: >nÊ ngö<c lêG >rHÏ ̀<vvaÎN vh fV sV vhÍ l„<hË rVhv lD niN jH nv n,vÍ ;Á<kD & k™Vhè tÎ„L sI
j™ÁæNhv )y™<v & hsåÁNhv , kÎH;HkD( jäNdG fI ̀<vvaÎN & ̀|lHË , lHcdHv a<kN & sI lê„E ;Hv vhÍ hkNhc nv
sI [äÈI ! jÎÂD ;I fH ;HsI n, vdH‰ n, vdH‰ hséHvè cnÍ f<n , lé¶HrF >Ë fH tK "<̀‰" ;é™A fH oHμ
d¥D , fI nkÎH fNi¥Hv aN & pḦ fH hdK lê„E jHeÎV=Bhv kúHË nhnÍ ;I fI iÎ} hpN , kHsD fNi¥Hv kÎöJ  &

lÁéÈH [ÎF l„<hË fH [ÎF >Ë iúJ jÎL "d¥D" kÂD
a<n & hdK h,hoV & ̀|lHË hzÈHv oöéæD ;Vn , ]ÎCÏ
kÂHkNÍ f<n d: q„U jÎL oVhã a<n ,gD pÂHdJ lVnÊ
h, vh ngæVÊ ;Vn ;I h[HcÍ niN h;VhË tÎ„L [NdN sI
j™ÁæNhv fI ̀HdHË fVsN &  jÎÂD ;I fÎK n, kÎL tûG
ké<hköJ & sV;ÎöI vh aG , fVhÏ fVxV́ ;VnË
kÆH£ q¶T , fHcsHcÏ jÎL & ]ÈHv jH fHcd¥K [NdN
[Bã ;ÁN , ]<Ë hdK j<hË vh kNhaJ jV[ÎP nhn fH
f†HuJ l<[<n fI vhiA hnhlI fNiN & pḦ nv ̀HdHË
tûG ]I sVhkíHlD fVhÏ hdK jÎL vrL o<hiN o<vn
oNh lD nhkN ! =HiD h,rHè ;I n‰ rNdÂD iH hkN;D
g: lD ckN & fH ̀V]ÂNhvÏ pHì lñÂ<n &  kCn \kVh‰
58 sHgI lD v,kN  & lñÂN u„D cdé<Ë iL iöJ , ]I
fÈéV hc hdK ! nv hdK n,viÂD & aH=VnhË ndV,c  =HiD
fI w<vè hséHn c‰ lD ckÁN , nv n‰ lD =<dÁN ]I
uBhfD ;úÎN h, !! iÂÎK ;I rNvnhË cpÂHè hséHn
iöéÁN  lD j<hË =™J ;I l¶VtJ , lVhÊ iÁ<c kÂVnÍ
, nv hdK >a™éI fHchv t<jäH‰& l„<hË fI x<v péL ckNÍ
o<hiN lHkN.#.

oNhdH ]æ<kI cdöéK vh fI lH fÎHl<c & ]æ<kI lVnË
vh o<n o<hiÎL >l<oJ. !.

 .;HläÎC i<aÂÁN. .
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وقایع اتفاقیه سال 1401
فروردین

 1-قرعه کشى جام جهانى: «هر کسى» در هر جاى دنیا، 
یا  است  خیال  خوش  یا  بداند،  «سیاست»  از  جداى  را  فوتبال 
مخاطب را گول مى زند! قرعه کشى جام جهانى همیشه ملت ها 
را دچار سورپرایز مى کند. براى ما هم قرعه کشى جام جهانى 
قطر دو جنبه جالب داشت. اول اینکه ما با دو کشورى هم گروه 
شدیم که در عالم سیاست، دشمن خود مى دانیم. و دوم اینکه 
البته  که  کردند...  مى  بازى  سبک  یک  با  تقریبا  کشور  سه  هر 

آمریکا کمى متفاوت تر از اندیشه هاى ما بود.
اردیبهشت

1-رقابتهاى کشتى قهرمانى آسیا: قهرمانى سنتى ایران...
از  بگوییم  چقدر  هر  حذفى:  جام  در  نساجى  2-قهرمانى 
موفقیت تیم هاى قدیمى و ریشه دار خشنود مى شویم، بیراهه 
به  روزها  این  تیمى،  هر  از  حمایت  نوع  هر  اگرچه  ایم.  نگفته 
«جانبدارى» متعصبانه تعبیر مى شود، اما باکى نیست. مى بینیم 
که تیم هاى ریشه اى چون نساجى، اگر از اسب بیفتند از اصل 
را  ما  فوتبال  وزن  که  هستند  ها  تیم  همین  و  افتاد،  نخواهند 
بیشتر مى کنند. «نساجى مازندران» بار دیگر براى خطه شمال 
بازیکن را در لیگ دارد،  تا استانى که بیشترین  آبرودارى کرد، 

سرش در ویترین فوتبال کشور بى کاله نماند.
همیشه  گرگان  بسکتبال:  لیگ  در  گرگان  3-قهرمانى 
مازندران  از  بود. چه آن زمان که جزیى  قطب بسکتبال شمال 
بسیار داغ و حاوى کرى  بابل، و سارى،  آنها،  بین  رقابت  و  بود 
قرار  گلستان  استان  قالب  در  که  اکنون  چه  بود،  آنچنانى  هاى 
گرفته و با یک برنامه ریزى خوب، بر بام بسکتبال کشور ایستاد. 

مبارکشان باشد، دستمریزاد.
خرداد

1-قهرمانى تیم والیبال پیکان در جام باشگاههاى آسیا: البته 
که جام باشگاههاى والیبال آسیا هرگز به اندازه حتى فوتبالش 
معتبر نیست، اما در هر حال، قهرمانى یک باشگاه ایرانى در این 

بازى ها براى همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.
پى نوشت: تجربه ثابت کرده، شرقى هاى قاره، هر زمان یک 
شده،  نرم»  و  «چرب  و  کرده  پیدا  جدى  شکل  ورزشى  رویداد 

خیلى راحت همه را جا گذاشته اند!
2- قهرمانى استقالل در لیگ: در این مورد مى توان صفحات 
به  امروز حتى کودکان هم  زیادى را سیاه کرد. در فوتبالى که 
اندرکارانش  و همه دست  آن مشکوکند  پرده  پشت  رخدادهاى 
مانند گرگها با یک چشم باز مى خوابند، قهرمانى ها براى خود 
تعریف و ارزشى وراى فوتبال دارند. تعصب هاى رنگى و عشق 
بز»هاى  و  «تیز  که  شده  باعث  همیشه  فوتبال،  هواداران  کور 
و  سوار شوند  آنها  احساسات  موج  بر  ما،  پیکر  و  در  بى  فوتبال 
والیبال!  نشد،  فوتبال  باك؟  چه  بکشانند.  نابودى  به  را  فوتبال 
نشد کشتى! نشد، اصال جایى بیرون از ورزش! این همه «پول» 
بى زبان در این مملکت روى زمین ریخته، همین ها باید زحمت 

بکشند و جمعش بکنند...
طرفداران استقالل به شدت معتقدند این تیم در چند سال 
گذشته، مورد ظلم مضاعف و تبعیض واقع شده. لذا این قهرمانى 
آراى  اشتباهات داورى و  «بدون شکست» که شائبه هایى چون 
بود.  شیرین  خیلى  برایشان  نبود،  پشتش  و...  انضباطى  کمیته 

حیف که طعم روزگار در آن روزها گس بود...
3- قهرمانى رئال مادرید در جام باشگاههاى اروپا: «ثبات» 
با  در کادر مدیریتى و مربیگرى یک تیم، باعث مى شود حتى 
از دست دادن «اسطوره» باشگاه، خدشه اى به موفقیت ها وارد 

نشود... 
«ملوان  برتر:  لیگ  به  ملوان  صعود   -4
بر  که  سپید  قوى  این  انزلى»  بندر 
شمال  هاى  کرانه  نیلگون  آبى 

مى خرامد «نیز» از آن تیم هایى است که بارها از اسب افتاد ولى 
از اصل نیفتاد. فوتبال ما بدون این تیم ها که همیشه در فوتبال 
«سالم» زیستند و نان بازوى خود را خوردند، انگارى چیزى کم 
یعنى  چى،  انزلى  بازنشسته  تازه  جوان  دو  به  را  قو  وقتى  دارد. 
عاشقانه  سالهاى  آنها،  تیمدارى  نحوه  دادند،  «نورى»  و  «زارع» 
فوتبال را برایمان تداعى کرد. سالهایى که یک محله، یک خیابان، 
یک شهر، جمع مى شدند و «تیم» درست مى کردند و از جیب 
چندان  نه  «باشگاهدارى»  یک  ساختند...  مى  را  آن  خودشان، 
مدرن، اما پاك و عاشقانه! امیدواریم آنها بمانند و خوب نتیجه 

بگیرند و مازیار هم کمى آرامش پیشه کند...  
تیر

گفته  همواره  آسیا:  در  بانوان  تکواندو  تیم  قهرمانى   -1
گرفتارى  با  مختلف  دالیل  به  زنان  براى  اى  حرفه  ورزش  ایم؛ 
ایرانى،  زن  براى  و  است،  همراه  مردان  به  نسبت  بیشترى  هاى 
بانوان  موفقیت  براى  همیشه،  لذا  مضاعف.  هاى  محدودیت  با 
هموطنمان، کاله از سر بر مى داریم و به آنها تعظیم مى کنیم. 
تکواندوکارهاى بانوى ما نیز هرچند سوابق بسیار درخشانى دارند، 

اما مبادا تکرار موفقیت هایشان از ارزش آنها بکاهد.
از  2- «سا پینتو» سرمربى استقالل شد: شاید سن خیلى 
خوانندگان ما به دیدن بازى هاى «اوزه بیو» نرسد. اما احتماال 
اغلب آنها، فوتبال پرتغال را در سال هاى بین اوزه بیو و کریس 
«سا  و  پینتو»  «ژائو   ، فیگو»  «لوییش  نامهایى چون  با  رونالدو، 
پینتو» مى شناسند. «ریکاردو مانوئل آندره سیلوا سا پینتو» از 
به دلیل  لیسبون»  «اسپورتینگ  در  بازیگرى  دوران  اوایل  همان 
او  بود.  معروف  شیردل»  «ریکاردو  به  حد،  از  بیش  جنگندگى 
به دنیاى مربیگرى هم آورد و کال  با خود  را  سابقه جنگندیش 
مربى پر سر و صدایى بود که همه اینها از همان روحیه عجیب 
جنگندیش منشأ مى گرفت. مى شد حضور او را در فوتبال ایران، 
ذات  با  او  احساسى  ذات  اینکه  یکى  کرد.  بررسى  جهت  دو  از 
با این فضا  احساسى مردم ما همخوانى دارد و راحت مى تواند 
کنار بیاید. و دوم اینکه، در فوتبال ضعیف کش ایران، در حالیکه 
مى  مشایعت  گرگى»  «کف  با  را  ما  داوران  مربیان،  برخى  مثال 
و  کشند  مى  سرشان  روى  را  داوران  لباس  هم  برخى  و  کنند 
فراریشان مى دهند و هیچکس هم از گل نازك تر به آنها نمى 
جبران  و  فرافکنى  براى  «اجنبى»  یک  نیازمند  خیلى  ما  گوید، 
سهل انگارى ها هستیم! ظاهرا هر دو وجه قضیه براى این مربى 
نمود پیدا کرده، و جریمه هایى چون محرومیت شش جلسه اى 
و پنج میلیاردى، در کنار محبوبیت او نزد هواداران تیمش، موید 

این ادعاست.
پرسپولیس:  کاپیتان  حسینى  جالل  سید  خداحافظى   -3
هم  و  خوانده  مربیگرى  هم  اینکه  دلیل  به  و  شخصا  نگارنده، 
دوره پزشکى ورزشى و دوره پزشک تیم دیده، مدتها بود که از 
ادامه فوتبال سید جالل که همواره یک دفاع ارزنده و قوى بوده، 
نگران بود! حامیان رسانه اى و البته برخى دالالن که مى خواهند 
ستاره ها را تا قطره آخر بچالنند اما، اصرار به رویین تن بودن او 
داشتند و خواستار ادامه بازیش. خوشحالیم که مربى او تشخیص 
و  نیست.  صالح  دیگر  خوب،  بازیکن  این  براى  بازى  ادامه  داد 
خوشحال تریم که برخالف مربى سابق تیم ملى، که او هم همین 
نظر را داشت، مورد لعن و نفرین و هجمه قرار نگرفت. امیدوارم 

مربى موفقى باشى سید جالل عزیز... 
  4- سى امین دوره بسکتبال کاپ آسیا: قهرمانى استرالیا و 

حذف ایران در یک چهارم نهایى!
مرداد

قهرمانى  جهان-رم:  نوجوانان  فرنگى  کشتى  قهرمانى   -1
شیربچه هاى ایرانى...

و  آلمانى  گلزن  زیلر،  اووه  مرگ  زیلر:  اووه  درگذشت   -2
بازیکن وفادار به هامبورگ، آغاز مرگ هاى فوتبالى در سالى تلخ! 

3- لیگ ملتهاى والیبال: قهرمانى ایتالیا و هفتمى ایران...
امیدوارم  اسالمى:  کشورهاى  همبستگى  هاى  بازى   -4

حداقل به کمک ورزش، این همبستگى باالخره بوجود آید...
شهریور

معصومیت  تاراج  آغاز  با  جهان:  مردان  قهرمانى  1-والیبال 
آغاز شد، و  والیبال  به دست رسانه هاى زرد، مشکالت  والیبال 
زمانى که ژاپنى ها پس از تثبیت قدرت فوتبال خویش، دوباره 
والیبال را جدى گرفتند، کم کم موقعیت ما به عنوان قدرت اول 
آنقدر  مسابقات  این  رتبه 13  در  گرفتن  قرار  متزلزل شد.  آسیا 
ناراحت کننده نبود که قرار گرفتن پایین تر از ژاپن... هم در لیگ 

جهانى، هم در اینجا...
2-مراسم رونمایى از کاپ جام جهانى در برج میالد: گاهى 
دنیا  کجاى  شویم  متوجه  تا  بزند،  ما  به  تلنگرى  یک  خدا  باید 
بر  دنیا  جاى  همه  در  مراسمى  چنین  حالیکه  در  ایم!  ایستاده 
تعیین شده  پیش  از  و  اى  و سناریوى حرفه  برنامه  یک  اساس 
برگزار مى گردد، ما کل برنامه را دادیم دست آقا جواد فوتبالمان 
خلق  حماسه  بمیرم،  من  بمیرى  تو  و  گذاشتن  گرو  ریش  با  تا 
کند! رفتار زشت نمایندگان فیفا که ناشى از عصبانیت آنها و آن 
هم متأثر از بى مباالتى خود ما بود، براى ما درس عبرت شد؟ 

واقعا شد؟!!
3- خسروى وفا رییس کمیته المپیک شد: بعضى ها نامشان 

در ورزش ماندگار است، بعضى ها خودشان!
4- تاج رییس فدراسیون شد: شاید چندین و چند عالمت 
تعجب، تا بى نهایت، بهترین توضیح براى این جمله کوتاه باشد! 
جمله کوتاهى که مى تواند یک آسیب شناسى کامل براى جامعه 

ما و ورزش ما باشد. بیشتر نمى گوییم...
5- کشتى آزاد قهرمانى جهان: نایب قهرمانى تیم ایران در 

بلگراد...  
6- کى روش سرمربى تیم ملى شد: نگارنده حضور کى روش در 
ایران را همیشه یک تحول مثبت مى دانست. حضور او باعث شد بعد 
از سال ها، ما با چیزى به نام «سبک» در فوتبال ملى آشنا شویم، هر 
چند این سبک مورد عالقه برخى نبود! مهمتر از آن، او موجب کم 
رنگ شدن «لمپنیسم ایرانى» و نمود «لمپنیسم اروپایى» در فوتبال 
شد، که به نوعى بهتر از انواع ایرانیش بود! اما، وقتى با چند قطره 
اشک مجرى سیما و تالش چند دالل که با وجود او جایگاه خویش 
را متزلزل مى دیدند، با او قطع رابطه کردیم، بازگرداندن او، دو ماه 
مانده به جام جهانى، یک ریسک بزرگ بود که خیلى هم پاسخ نداد... 

مهر
بحث  مورد  در  آسیا:  در  فوتسال  تیم  قهرمانى  نایب   -1
اگر  اما  ایم.  بارها سخت گفته  یا خارجى»  کهنه مربى «داخلى 
باید  بپذیریم، طبیعتا  را در بحث مربیگرى هم  لزوم جوانگرایى 
هزینه هاى آن را بپردازیم. «شمسائى» ازبزرگان فوتسال ماست 
براى  آسیا  در  قهرمانى  نیابت  داد. هر چند  فرصت  او  به  باید  و 

فوتسال ما شکست محسوب شود...      
2- کریم بنزما بهترین بازیکن سال شد: دلمان براى االکلنگ 

«مسى- رونالدو» تنگ مى شود...
3- وزنه بردارى قهرمانى آسیا و مقام سومى ایران: به نظر 
مى رسد وضعیت وزنه بردارى ما همچنان متزلزل است. هر چند 

شخصا به پاکى مدیریت جهانى این رشته مشکوکم!
هانیه  توسط  پاریس  المپیک  سهمیه  نخستین  کسب   -4
به  آفرین  بزرگ...  موفقیتى  و  دیگر  بانویى  هم  باز  و  رستمیان: 

این شیرزن مازنى...
آبان  

  1- آغاز جام جهانى: جام جهانى با اوج آشفتگى هاى اجتماعى 
ایران همراه بود. گفته بودیم که هیچ کشورى به «جدایى ورزش 
و سیاست» اعتقاد ندارد، هر چند همه شعار آن را مى دهند! به 
همین دلیل، تعدادى از نهادها و کشورها، خواستار حذف ایران از جام 

د دکتر محمد(شهریار) شفائى
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جهانى شدند! هرچند این اتفاق رخ نداد، اما مجموعه رخدادها باعث 
فشار روحى روانى بیش از حد به تیم ملى ما شد.

 فشارى که یک تیم ملى بى رمق را به مصاف «انگلیس» فرستاد 
و نتیجه وحشتناکى را رقم زد. مسابقه اى که بازى و نتیجه خوب 
مقابل «ولز» و شکست خفیف در مقابل «آمریکا» را کامال تحت 

الشعاع قرار داد و ما نیز، همچون سابق، صعود نکردیم... 
3- صعود تیم والیبال نشسته به المپیک پاریس 

4- قهرمانى جام جهانى کشتى آزاد امیدهاى جهان و نایب 
قهرمانى ایران

5- قهرمانى فوتبال ساحلى در جام بین قاره اى: بى گفت وگو، 
جهان  ساحلى  فوتبال  بالمنازع  هاى  قدرت  از  یکى  ایران،  تیم 
روزها،  آن  بد  اجتماعى  علیرغم شرایط  نیز  مسابقات  این  است. 
غناى  چه  داراى  انسانى،  نیروى  نظر  از  ما  کشور  که  داد  نشان 

وافرى است...
آذر     

 1- درگذشت کریم باوى و مجید پروین: کریم باوى و آن 
شماره  چند  که  فوتبالى  کفش  آن  خاطره  سر،  کشنده  ضربات 
برایش بزرگ بود و آ را در زمان خواب در بغل مى گرفت، آن قد 
رعنا، آن صورت سوخته جنوبى و... و گرفتارى هاى سالهاى آخر 

زندگى! حیف مى کنیم قهرمانانمان را... 
4- قهرمانى تیم سپاهان در لیگ کشتى فرنگى 

قهرمانى  از  بیشتر  جهانى:  جام  در  آرژانتین  قهرمانى   -5
آرژانتین، از قهرمانى «مسى» خوشحال شدیم. ما بعد از بزرگان 
چون او، چیزى کم خواهیم داشت. اما بگذار او با آرشیو قهرمانى 

کامل بازنشسته شود تا کمبودى حس نکند...
6- نایب قهرمانى کشتى آزاد در جام جهانى 

7- ریاست غفور کارگرى در کمیته پارالمپیک
دى

1- درگذشت پله: اصال برخى پدیده ها با برخى نام ها گره 
معناى  برایت  «پله»  و  باشى  فوتبالى  مى شود  مگر  اند!  خورده 
خاص نداشته باشد؟ پله بر خالف میانساالن و سالمندان، براى 

جوانان نوستالژیک نبود. 
اما حتى آنها هم مى دانستند او، یکى از ستون هاى تاریخ 

فوتبال بود... 
2- جام والیبال باشگاههاى جهان: قهرمانى «پروجا» ایتالیا 

و مقام پنجمى «پیکان»... 
مى دانیم.  که  ما  عربستان:  النصر  به  رونالدو  پیوستن   -3
در  اول) همه چیزهاى  که؛  کنند  نیز درك  ما  امیدوارم جوانان 
دنیا، میرا و گذرا هستند، و دوم) ماندگاران واقعى فوتبال، خود 
هواداران هستند که باعث مى شود این ورزش در تمام دنیا آنقدر 
پولدار شود که ستاره رئال مادرید، در کمتر از دو سه سال، سر از 

کویر عربستان در آورد... 

4- صعود تیم ملى هندبال به دو دوم جام جهانى: رهرو آن 
نیست که گه تند و گهى خسته رود... رشد هندبال در سالیان 

اخیر، هر چند کند، باعث دلگرمى ماست...
بهمن و اسفند

بحث  یک  «چیرو»  مورد  در  بحث  بالژویچ:  درگذشت   -1
سهل ممتنع است. او مربى کوچکى نبود، اما بسیار احساسى و 

رجزخوان بود.
بر خالف بسیارى از کروات هایى که قبل از او به کشورمان 
ما  فوتبال  بر  آنچنانى  تأثیرگذارى  او  دارم  اعتقاد  بودند،  آمده 

نداشت، و نیمى از انرژیش به تقابل با رسانه ها گذشت.
آثارى هم بجا ماند که یکى، «برانکو» بود! هر  او  از  البته   

کسى مدیون چیرو نباشد، او هست...
2- کسب مدال نقره در جام جهانى ژیمناستیک: «مهدى 
احمدکهنى» در مسابقات ژیمناستیک جام جهانى آلمان در ماده 

دارحلقه موفق به کسب مدال نقره شد.
3- صعود بسکتبال به جام جهانى: به چین و ژاپن باختیم، 

اما به جام جهانى رفتیم...
فینالیست غربى آسیا: فقط هواپیماى  الهالل عربستان   -4

اختصاصى الهالل!
روزگارى  قرین  شما  نوى  روز 

نوین باد...
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خادم مستمر ورزشخادم مستمر ورزش
فراموش شده؛ مثل ورزشگاه«پیر»پایتخت

رشته هاى فعال 
پیر  ورزشگاه  مستمر  خدمات  بین،  این  در  جالب  نکته 
پایتخت به ورزش ایران است. امروزه در این مجموعه شاید بیشتر 
از گذشته شاهد فعالیت ورزشى باشیم. تنیس، تنیس روى میز، 
بدمینتون، کشتى، بوکس، جودو، کاراته، تکواندو، وزنه بردارى، 
تیراندازى،  نوردى،  واترپلو، صخره  و  شیرجه  شنا،  ژیمناستیک، 
فوتبال  بدنسازى،  رزمى،  هاى  ورزش  دوومیدانى،  شمشیربازى، 
این   ، آن  کنار  در  هستند.  فعال  مجموعه  این  در  همچنان  و... 
ورزشگاه همچنان صاحب خانه چند فدراسیون و هیات ورزشى 
وجود  هم  دانشکده  و  تاالرنمایش  مجموعه حتى  این  در  است. 
دارد تا به معنى واقعى همه چیز براى بزرگى داشته باشد. این 
و  بوده  جهانى  و  آسیایى  مهم  مسابقات  میزبان  سالها  ورزشگاه 
و  همت  کمى  با  هم  هنوز  دارد.  وجود  آن  از  زیادى  خاطرات 
تالش شاهد میزبانى آبرومندانه مجموعه از مسابقات بین المللى 
هستیم. همین چند روز پیش مسابقات بین المللى بدمینتون با 
حضور نزدیک به سى کشور در امجدیه برگزار شد. از روزهایى 
که به دلیل حضور این مجموعه در قلب تهران ، مجوز برگزارى 
مى  زیادى  زمان  داده  دست  از  را  فوتبال  پرتماشاگر  مسابقات 
گذرد و گویا با این اتفاق حتى قرار نیست گوشه چشمى به آن 
شد  قرار  جامع  طرح  تدوین  با  که  موقعى  حتى  باشند.  داشته 
امکان استفاده بهینه از آن در دستور کار باشد ، متولیان امر مى 

دانستند که این کار هرگز سامان نخواهد یافت! 
هیاهو براى سهم خواهى 

چند برابر شدن فضاى بهره بردارى از مجموعه با حفظ کاسه 
مرکزى، تامین هزینه هاى پروژه از طریق تجارى سازى برخى 
براى جلوگیرى  اتومبیل  پارکینگ  تعبیه چندین  ها،  قسمت  از 
از گره ترافیکى و... در میان هیاهوى عده 
این  مزایاى  از  بهره مندى  براى  اى 
این  تا  باعث شد  ساخت و ساز 

طرح در گنجه ها خاك بخورد و مسئول تدوین طرح به رحمت 
از  برخى  که  این  جالب  نشد!  اتفاقى  چنین  شاهد  و  رفت  خدا 
رسانه ها با کوفتن بدون اطالع بر طبل تجارى سازى مجموعه 
شهید شیرودى و از بین رفتن فضاى ورزشى ، «دوستى خاله 
خرسه» را حکایت کردند. چنین شد که نوسازى مجموعه 
از دستور کار خارج شد و با همان ابنیه قدیمى خدمت 

رسانى ادامه یافته است.
چرا  که  بپرسید  دوست  از 

مى شکند 
و  گفتن  که  است  خاطرات  از  پر  امجدیه 
فراوان مى طلبد. شاید  ، فضایى  آن  از  نوشتن 
مجموعه  این  انگیز  خاطره  روزهاى  که  آنهایى 
این  نگران  همه  از  بیش  اند  کرده  تجربه  را 
که  روزهایى  باشند.  «نوستالژیک»  ورزشگاه 
افتخارآفرین فوتبال روى دوش مردم  بازیکنان 
در خیابان هاى اطراف دور افتخار زده اند هرگز 
با  گاهى  آنها  هم  هنوز  رفت.  نخواهد  یادشان  از 
حضور در مجموعه نگاهى حسرت بار به آن روزها 
عنوان  به  که  کسانى  کنار  از  اغماض  با  اگر  دارند. 
متولى امروزى ورزش این موضوع را درك نمى کنند 
و نگاهى به مجموعه ندارند ، بگذریم جاى تاسف دارد که 
برخى از مسئوالن آشنا به سابقه ورزشگاه هم به وظیفه خود 
عمل نمى کنند. وزیر فعلى ورزش به عنوان کسى که سالها در 
این مجموعه ، مسابقه داده در اولین روز از وزارت خود به امجدیه 
آمد و از مشکالت موجود اظهار تاسف کرد. او هم این مجموعه 
به  ورزشگاه شهید شیرودى شرایطى  امروز  تا  کرده  فراموش  را 

مراتب بدتر از آن روز داشته باشد.
درآمد را خرج خودش کنند

بى  دلیل  عنوان  به  مرمت  و  نگهدارى  هزینه  بحث  شاید 
که  یابیم  مى  در  سطحى  نگاهى  با  اما  شود  عنوان  ها  توجهى 
اگر درآمدهاى مجموعه صرف خودش شود بى گمان شرایط آن 
قسمت  اجاره  هاست  مدت  شد.  خواهد  متفاوت  امروز  با  خیلى 
هاى مختلف مجموعه به بخش خصوصى باعث درآمد سازى شده 
و هر روز ارقام اجاره باال و باالتر مى رود اما مشخص نیست این 
درآمدها کجا هزینه مى شود. باز کردن پاى بخش خصوصى و 
گرانى  با  باعث شده  هنگفت  هاى  مزایده  انجام  با  برداران  بهره 
با سختى  به بخش همگانى و قهرمانى  موجود ، خدمت رسانى 

فراوان مواجه شود.
مشابه خارجى

با کمال تاسف ما هنر استفاده بهینه از مجموعه هاى ورزشى 
خود را نداریم. نگاهى به مجموعه هاى قدیمى در سایر کشورها 
با  قدیمى  فضاى  حفظ  با  ها  مجموعه  این  که  دهد  مى  نشان 
بازسازى و نوسازى در بخش هاى مورد نیاز ، خدمت رسانى خود 
را ادامه مى دهند اما ما در رفت آمد پرتعداد مدیرانى که اشرافى 
ندارند شاهد تصمیم گیرى هاى آنى و بى ثمر هستیم.  به کار 
شرایط  بهبود  براى  مناسب  ریزى  برنامه  جاى  به  امر  مسئوالن 
بخش  این  از  ورزشگاه  مالکیت  قوس  و  در کش  دائما  مجموعه 
تا  گاه  جدال  این  هستند.  دیگرش  بخش  آن  به  ورزش  وزارت 
هیات دولت هم پیش مى رود و مصوبه مى گیرد و چند روز بعد 

روز از نو و روزى از نو...!
شرایط خطرناك مجموعه 

باید  آنچه  با  شیرودى  شهید  ورزشى  مجموعه  کلى  فضاى 
باشد فاصله فراوان دارد. از چند سال پیش هر کسى که آمد به 
به  را  این مجموعه  از  ، گوشه اى  نیاز  بهانه کمبود فضاى مورد 

نام خود سند زد. پارکینگ روبروى مجموعه خود به مجموعه اى 
در حال  رایزنى  با  مختلف  افراد  هم  امروز  و  تبدیل شده  بزرگ 
احداث مکانى براى استفاده خاص خود هستند. فشار از باال باعث 
شده تا متر و سانتى مترهاى مجموعه مورد طمع باشد و حتى 
نشده و سکوى صخره  ادارى هم رحم  دیوار ساختمان هاى  به 
نوردى روى آن نصب شد. هر کس توانست یک گوشه  و اتاقى 
در آن را به اشغال درآورد تا رفت و آمد افراد هم درون مجموعه 
به شکل«کشویى» میسر باشد. مجموعه اى که با قدمت بسیار در 
اغلب ابنیه خود با خطر ریزش و سقوط همراه است ، همچنان 
مورد نظر است تا شاید با «رانت» هم  که شده گوشه اى از آن 

 ببهمن اسدىب بهمن اسدى

ج ر رح
و رفت  خدا 
رسانه ها با

شهید شی
خرسه
از د
ر

مت
و نگا
برخى از
عمل نمى ک
این مجموعه
آمد و از مش

شهید  ورزشى  مجموعه 
قدیمى  از  یکى  شــیرودى(امجدیه) 

آسیاست.  ســطح  در  ها  ورزشــگاه  ترین 
از  با بســیارى  ســابقه این مجموعه گره خورده 

خاطرات تلخ و شیرین ورزش ما که درباره آن مى توان 
کتاب ها نوشت. مســتندهاى بسیارى از تاریخچه تاسیس 

این مجموعه ورزشــى وجود دارد و با کمال تاسف در وزارت 
ورزش امروز و سازمان تربیت بدنى دیروز ، هیچکس پیدا نشد 
تا تاریخ نگارى این مجموعه خاطره ساز را مدنظرش قرار دهد .

اگر در گذشــته در این باره سهل انگارى شد ، امروز متولیان امر 
ذهنیت روشنى از ورزشگاه شهید شیرودى (امجدیه) ندارند و 
آن را فضایى کهنه که باید به امان خدا رها شود فرض مى کنند. 
سالهاست متولى مجموعه (شرکت توسعه و نگهدارى اماکن 

ورزشى ایران) یا براى بازسازى آن بودجه ندارد و یا اگر 
هم بودجه اى باشد به سوى سایر مجموعه ها سرازیر 

مى شــود تا این ورزشگاه  «پیر»، غریبانه شاهد 
بى توجهى ها باشد.

10



11

تصرف شود.
... از خاطره سازى تا ذکر واقعیات

شاید در این مطلب  ذکر خاطرات ، به ویژه از نوع شیرین 
آن کارى ساده و سهل تر باشد. به ویژه در ایام نوروز و بهار این 
اما  امر بیشتر به دل من نگارنده و شماى خواننده  مى چسبد 
گمان مى رود که از این فرصت باید استفاده نکوتر داشت. شاید 
همین چند کالم و چند نکته باعث شود تا گامى در جهت بهبود 
ما هم وظیفه خود  ترتیب  این  به  بردارند.  این مجموعه  شرایط 
شیرودى  شهید  مجموعه  ایم.  داده  انجام  کوچک  چند  هر   ، را 
خدمت  ورزش  جامعه  به  تواند  مى  همچنان  پایتخت  قلب  در 
رسانى کند. قطعا با کمى توجه و رسیدگى مى توان این زمان را 
طوالنى تر کرد. این امر باید یک پروژه ملى تلقى شود و به سایر 
یابد.  گسترش  همه شهرها  در  کشورمان  قدیمى  هاى  ورزشگاه 
اساسا موضوع تشکیل شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى با 
این هدف صورت گرفت. قرار نبود تا این شرکت با حضور مدیران 
و معاونان و کارمندان پرتعداد که اغلب آنها در سایر بخش هاى 
ورزش مامور شده اند ، به «چاه ویل» وزارت ورزش مبدل شود. 
بحث  از  مطلع  چندان  نه  افراد  حضور  با  شرکت  این  نبود  قرار 

ساخت و ساز و نگهدارى اماکن ورزشى به بنگاه عقد قرارداد براى 
بهره بردارى اماکن به اصطالح مازاد ورزشى تبدیل شود.

... از موزه ورزش تا اجاره دارى!
بهینه  استفاده  براى  پیشنهادات  جمله  از  اخیر  سالهاى  در 
، موضوعى که  بوده  ورزش  موزه  بحث  پایتخت  پیر  از مجموعه 
در حد حرف باقى مانده است. باز هم با نگاهى به مجموعه هاى 
اقدام و جذب  با چنین  از کشور شاهدیم که  همطراز در خارج 
با  حتى  ایم.  بوده  توجه  قابل  درآمدسازى  شاهد  کننده  بازدید 
توانیم  مى  امجدیه  در  توجه  قابل  هاى  رشته  فعالیت  به  توجه 
از آن به عنوان اردوهاى دانش آموزى بهره ببریم. از این قبیل 
پیشنهادات فراوان است اما متاسفانه در میان بى توجهى ها بعید 
اخیر  سالهاى  در  باشیم.  باره  این  در  خریدار  نگاه  شاهد  است 
مدیران پر تعدادى در ورزشگاه به عنوان مسئول در حال رفت 
و آمد بوده اند و براى بهبود اوضاع تالش کرده اند اما آنها نیز با 
وجود قوانین دست و پاگیر راه به جایى نبردند. این مدیران هم 
با عدم قدرت ورود به بخش هایى در درون مجموعه که به اشکال 
مختلف به افراد و نهادهاى مختلف واگذار شده مجبورند تنها در 
نقش یک مدیرساختمان به فکر رتق و فتق امورى مثل آب ، برق، 

گاز ، فضاى سبز و عبور و مرور باشند!
چشمنواز

مجموعه شهید شیرودى در قلب پایتخت با همه مشکالتى 
که بخشى از آن ذکر شد ، همچنان چشمنواز است. حضور عالقه 
از کوچک و بزرگ که دائما در حال رفت و   ، مندان به ورزش 
آمد به این ورزشگاه هستند حال و هوایى دیدنى به آن مى دهد. 
جوش  و  جنب  این  مشاهده  شهرى  هاى  گرفتارى  چنبره  در 
نیاز  این  و  و شوق  این شور  دارد.  براى مردم  آثار ذهنى خوبى 
مى  مجموعه  این  شود.  تلقى  مهم  باید  شهرى  زندگى  ضرورى 
تواند پاسخگوى بسیارى از نیازهاى فرهنگى جامعه و اجتماعات 
روحیه بخش باشد. امجدیه همچنان مى تواند نقش نگین ورزش 
پایتخت را ایفا و براى آیندگان خاطره سازى کند. همین نکات 
کافى است تا مسئوالن امر را به جدیت، توجه و  حمایت بیشتر 
فرا بخوانیم. اگر نه در کوتاه مدت، مى توان در طوالنى مدت با 
یافت.  اهداف دست  این  به  متعهدانه  و  ریزى خوب  برنامه  یک 
این  تحولى در  آینده همین موقع شاهد  این که سال  امید   به 
عزیزان  به شما  را  باستانى  نوروز   ، باشیم  پایتخت  پیر  ورزشگاه 

تبریک مى گوییم.
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tNvhsÎ<Ë iHÏ k<zÈ<v

 jÈNdN dH tVwJ? .

  lHcdHv lÈVhkD .

   nv pöVè ,uNÍ kÂHkNdL!.

hc lVnhnlHÍ sH‰ [HvÏ f<n ;I clClI iHdD läÁD fV htChdA j¶Nhn tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD
fH j®ÎÎV ,q¶ÎJ hkíÂK iHÏ ,vcaD fI tNvhsÎ<Ë , [Nh sHcÏ fVoD vaéI iH hc n‰ tNvhsÎ<Ë
iH , löéÆG aNË >kÈH aÁÎNÍ aN & hrNhlD ;I fH jú¥ÎG tNvhsÎ<Ë >lHn=D [öÂHkD , [Nh
sHcÏ hdK vaéI hc tNvhsÎ<Ë ,vcù iÂæHkD vk+ pÆÎÆJ fI o<n =VtJ , lé¶HrF >Ë " pÂÎN
síHnÏ"  & ,cdV ,vcù , [<hkHË fI hiHgD [Hl¶I ,vcù k<dN j<gN tNvhsÎ<Ë iHÏ [NdN ndæV vh
nhn , nv h,hsX aÈVd<vlHÍ sH‰ [HvÏ nv d: kúöJ oäVÏ =™J^ "fVoD vaéI iH. .jäNdG fI

tNvhsÎ<Ë , fVoD vaéI iH löéÆG aNÍ , hc n‰ tNvhsÎ<Ë iHÏ ndæV [Nh lD a<kN# jñ<‰
d¶ÁD iÂÎK ! j®ÎÎV nv oÎ„D l<hrU lÁíV fI vaN lD a<n# j®ÎÎV ]ÎC fNÏ kÎöJ , lD j<hkN
jñ<‰ hdíHn ;ÁN # kÂD nhkL ]Vh f¶†D iH fHdN hc jäNdG aNË d: hkíÂK fI tNvhsÎ<Ë kHvhpJ
a<kN !" sVhkíHÊ fH jHsÎS tNvhsÎ<Ë ,vcù fHnfHkD , tNvhsÎ<Ë ,vcù nvdHdD sHp„D & ,uNÍ
iHÏ ,cdV lñéVÊ ,vcù , [<hkHË nv hdK oû<ü lñÆR aN # nv pHgD ;I h,hoV lVnhn lHÍ oäV
ndæVÏ fI kÆG hc l¶H,Ë hl<v tViÁæD , j<s¶I ,vcù iÂæHkD ,chvè ,vcù , [<hkHË lÁéúV
aNÍ f<n ;I hc hpéÂH‰ jú¥ÎG n, tNvhsÎ<Ë  " lÎÁD t<jäH‰ "  , " fHcÏ iH , ,vcù iHÏ hg¥éV,kÎ:
" sòK lD =™J !  nv >fHË lHÍ sH‰ [HvÏ hp¥HÊ sVV̀séD tNvhsÎ<Ë iHÏ lB;<v fI hséÁHn
[CM dHcnÍ fÁN hgT lHnÍ ..4.. rHk<Ë ,zHdT , hoéÎHvhè ,chvè ,vcù , [<hkHË wHnv aN # nv hdK
fÁN hc rHk<Ë ;I l<vn hséÁHn ,cdV ,vcù , [<hkHË nv hp¥HÊ hf±yD kÎC rVhv =VtéI ]ÁÎK k<aéI
aNÍ hsJ^ " wN,v , g®< lí<c t¶HgÎJ vaéI , sä: iHÏ ,vcaD nv rHgF tNvhsÎ<Ë iH & hkíÂK
iH & ;ÂÎéI iH , sHdV jú¥G iHÏ lVf<£ "# .
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   hréûHn lÆH,léD nv ,vcù lH
]I aN?

. h[HcÍ niÎN nv hdK ,d|Í kHlI fI [HÏ ̀VnhoéK
fI [CmÎHè hdK j®ÎÎVhè dH fI r<‰ ,cdV lñéVÊ
,vcù , [<hkHË & "jñ<‰ iH ! " fI hwG l<q<ß
fåVnhcdL , Î̀A hc >Ë fI xVó hdK s<h‰ ;I >dH
j®ÎÎV a¥G hkíÂK fI tNvhsÎ<Ë dH j®ÎÎV j¶Nhn
vaéI iHÏ ,vcaD d: tNvhsÎ<Ë fH iŃ
hséÆ±‰ d: vaéI , j<gN d: tNvhsÎ<Ë [NdN&
l<[F jñ<‰ nv ,vcù ;ú<v o<hiN aN ? nvsJ
hsJ ;I rHk<Ë jHsÎS ,chvè ,vcù , [<hkHË
hoéÎHv wN,v lí<c t¶HgÎJ vaéI iH , sä: iHÏ
,vcaD vh nv rHgF tNvhsÎ<Ë fI hdK ,chvjòHkI
nhnÍ hlH nv lÆHfG & hoéÎHv g®< lí<c t¶HgÎJ vaéI
iH , sä: iH nv rHgF tNvhsÎ<Ë , ### kÎC fI hdK
,chvjòHkI nhnÍ aNÍ hsJ# fHdN ndN nv aVhdX
;Á<kD ,chvè ,vcù , [<hkHË räG hc h[VhÏ hdK
xVó jH ]I hkNhcÍ fI hdK löHmG j<[I ;VnÍ hsJ  ̂
..1.. - ,q¶ÎJ hréûHnÏ nv ;ú<v ..2..- jñVdL iH
, lñN,ndJ iH  ..3.. -  kH;Hv>lNÏ nv jú¥ÎG líHlU
, hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD ..4.. -
f±j¥„Î™D iHÏ jÂHÊ kúNÍ tNvhsÎ<Ë iH fVhÏ
j¶ÎÎK vmÎS , fI w<vè sVV̀sJ hnhvÍ aNË
hy„F >kÈH nv x<‰ sÁ<hè =BaéI ..5.. - ;Âä<n
f<n[I , huéäHv ,vcù nv lÆHdöI fH iCdÁI iH ,
kÎHciHÏ l<[<n ..6.. - ,q¶ÎJ rÎÂJ jÂHÊ aNÍ
hvc , s™ViHÏ oHv[D fH uÁHdJ fI uNÊ hséÆ±‰
lHgD tNvhsÎ<Ë iH , uNÊ hl¥HË , föéVlÁHsF
nv>lNchdD fVhÏ >kHË# fH hdK ,[<n >dH htChdA
j¶Nhn tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD nv aVhdX t¶„D fI
wVtI , w±ó ;ú<v o<hiN f<n? >dH aVhdX l<vn
haHvÍ fI a¥G ;HvaÁHsD l<vn fVvsD rVhv =VtéI
& dH lñû<‰ hvjäHxHè oHü , vhdCkD htVhnÏ hc
n‰ ,chvjòHkI ,vcù hsJ ;I iÂ<hvÍ kHlCn hw„D
aV;J nv hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD ,
hpVhc ̀öJ vdHsJ >Ë nv sH‰ iHÏ hoÎV f<nÍ hkN
?!  lNdVhË lÎHkD lÁéöF fI ,chvè ,vcù ,
[<hkHË       sH‰ iHsJ fI tNvhsÎ<Ë iHÏ l„D fI
]úL x¶ÂI dH "pÎHè o„<è" o<n kæHÍ ;VnÍ , nv
hdK      sH‰ iH fI w<vè ]VoúD , nhmL fI uÁ<hË
sVV̀sJ fV sV tNvhsÎ<Ë iH kHc‰ aNÍ hkN # hdÁÈH
löHmG , k¥Hè lÈÂD hsJ ;I fI k§V l<vn j<[I
rVhv kæVtéI hsJ , =VkI ,chvè ,vcù , [<hkHË
hdK jñ<‰ vh kI fH j¥êÎV fD l¢Hg¶I tNvhsÎ<Ë iH&
f„¥I fH jÆ„ÎG dH pNhrG s¢P fÁNÏ tNvhsÎ<Ë
iHÏ ,vcaD fHdN hkíHÊ lD nhn  & dH péD fH jÁC‰
[HdæHÍ tNvhsÎ<Ë iHÏ ;L ;Hv dH fÎ¥Hv!  hlVÏ ;I
lD j<hköJ d¥D hc h,g<dJ iHÏ hréûHn
lÆH,léD nv ,vcù ;ú<v fHaN & ,vcaD ;I nv
sH‰ iHÏ hoÎV iÎ} k<ß fVkHlI , hséVhj|Ï

lúòûD fVhÏ hdK lÈL kNhaéI hsJ # .

   iVj®ÎÎV & lÁíV fI jñ<‰ kò<hiN aN .

,chvè ,vcù , [<hkHË nv pHgD lNuD hdíHn jñ<‰ nv p<cÍ ,vcù rÈVlHkD fH j¥êÎV j¶Nhn
tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD aNÍ  ;I aHiN f<nÍ hdL hy„F tNvhsÎ<Ë iH nv x<‰ sHgÎHË lé<hgD
t¶HgÎJ nv ,vcù ;ú<v & hrNhlHè ̈cÊ vh nv vhséHÏ hvjÆHÏ [HdæHÍ o<n , j<s¶I lÁHfU hköHkD
, hséÆ±‰ lHgD aHË k¥VnÍ , jÁÈH ]úL fI f<n[I ,chvjòHkI fVhÏ ̀VnhoJ pÆ<Ø x™Î„D iH ,
r™Î„D iHÏ aHË  n,oéI hkN & x™Î„D iHdD ;I sH‰ iH o<ù kúÎK hdK tNvhsÎ<Ë iH , nhvhÏ
sVr™„D nv föÎHvÏ hc lÁHwF , hlH;K lVjäX fH >kÈH iöéÁN & o<ù kúÎK iHdD ;I hc lÎChË
;HvhdD &  hlHkéNhvÏ & fÈVÍ ,vÏ , oNlHè >kÈH nv ,vcù ;ú<v hx±uHè ;HlG , [Hl¶D nv nsJ
kÎöJ! fHdN ndN nv xD hdK sH‰ iH ,chvè ,vcù , [<hkHË köäJ fI j¶ÎÎK ,q¶ÎJ l<[<n

" tNvhsÎ<Ë iH " fH fVvsD lÎChË j<s¶I dHtéæD & hvcdHfD lÎChË ̀ÎúVtJ , ;öF [HdæHÍ &
`HdæHÍ , h,g<dJ hdK vaéI iHÏ ,vcaD nv nhoG ;ú<v ]I hrNhlHjD ;VnÍ hsJ # >dH löHgI lÈL
hvjÆHÏ s¢P , l<r¶ÎJ >kÈH nv p<cÍ v,dNhniHÏ fÎK hgÂ„„D l<vn j<[I rVhv =VtéI hsJ ;I
jûÂÎL fI hcndHn j¶Nhn tNvhsÎ<Ë iH , ]ÁÎK j®ÎÎV , dH fI r<‰ o<naHË jñ<gD =VtéI hkN ? h=V
`HsO & lêäJ hsJ ;D , ]¢<v ? , ]æ<kI hsJ ;I iÎ} hx±uHè , oV,[D hc kéÎíI hdK hrNhÊ
iH  , fVvsD iHÏ ;HvaÁHsD fI [Hl¶I ,vcù lÁéÆG kúNÍ hsJ? læV rVhv kä<n [ÁHã ,cdV &
a™H́ sHcÏ vh [C, fVkHlI iH , h,g<dJ iHÏ ;HvÏ aHË rVhv niÁN? fV=VndL fI [Â„I ;„ÎNÏ
lûHpäI ,cdV ,vcù , [<hkHË & >kíH ;I =™éÁN ̂ j®ÎÎV lD j<hkN jñ<‰ hdíHn ;ÁN # fÈéV hsJ nv
hféNh fI j™H,è l™È<Ê  n, ,h\Í  " j®ÎÎV " , " jñ<‰ " haHvÍ ;ÁÎL # nv " j®ÎÎV"  & lH fH [HfíHdD d:
pHgJ dH ,[I l<h[I iöéÎL ;I lD j<hkN sVdU vô niN #" j®ÎÎV " d: f¶NÏ , s¢ñD hsJ , lD
j<hkN nv kéÎíI lêäJ dH péD lÁ™D fHaN  hlH " jñ<‰  " fI s„ö„I hÏ hc j®ÎÎVhè hx±Ø lD a<n
;I lD j<hkN lHiÎJ , hsHõ d: ]ÎC vh fI x<v ;„D j®ÎÎV niN # jñ<‰ uÂÆD & ]ÁN f¶NÏ , d:
tV>dÁN fVkHlI vdCÏ aNÍ , f„ÁN lNè hsJ ;I fH j®ÎÎV lêäJ iÂVhÍ o<hiN aN# l±p§I       lD
;ÁÎN ;I j®ÎÎV fN,Ë fVkHlI vdCÏ , h[VhÏ >Ë nv d: tV>dÁN clHkäV lé¥D fI hfChv & sHoéHv ,
lÁHfU l<vn kÎHc & iV=C lÁíV fI jñ<‰ kò<hiN aN , hdK j®ÎÎVhè hgChlH lêäJ kÂD j<hkN fHaN#
.

   k¶G ,hv,kI cnË dH föéK [Hv, fI nÊ ,vcù?!.

h=V kæHiD fI j®ÎÎVhè lúHfÈD ;I nv x<‰ jHvdO t¶HgÎJ , pÎHè ,vcù iHÏ k<dK nv

;ú<vlHË vô nhnÍ fÎÁNhcdL & nvo<hiÎL dHtJ ;I nv =Bv clHË iV löá<gD ;I nv vhõ hl<v
,vcù ;ú<v rVhv =VtéI fI cuL o<n fI nkäH‰ j®ÎÎVhjD f<nÍ jH  jñ<gD hdíHn ;ÁN hlH ]<Ë j™¥V

h;êV >kÈH köäJ fI hdíHn jñ<‰ läéÁD fV ,hr¶ÎJ , hw<‰ kä<nÍ & hdK j®ÎÎVhè jÁÈH nv s¢P ,
zHiV lHkNÍ & >Ë iL nv clHkD föÎHv hkNμ ! j®ÎÎViHdD ;I pHwG d: l¢Hg¶I uÂÎR , d: fVkHlI

pöHã aNÍ nv ,vcù käHaN & jÁÈH ]ÁN wäHpD sV , wNhdD ;VnÍ & hpÎHkH g™J , gÎöD aNÍ ,
>Ë xVó lñ¥<Ê fI tÁH , såVnÍ aNË fI fHdæHkD , jHvd¥òHkI ,vcù hsJ ! iV sHclHkD fV hsHõ

aVhdX lñÎ¢D & tVwJ iH , jÈNdN iH kÎHclÁN fVvsD ,qU l<[<n , ̀ÎA fÎÁD jHeÎV hw±pHè
nv >dÁNÍ o<dA  hsJ# ,vcù lH nv sH‰ iHÏ hoÎV fH j<[I fI aVhdX na<hv hréûHnÏ , fV,c

lú¥±è lñéÂG fI gñH• jHlÎK huéäHv , hkéÆH‰ ,[<Í lHgD fI a¥G hvcÏ fI nhoG , oHvì hc
;ú<v & kÎHclÁN fHckæVÏ fVkHlI iH , jN,dK , hu±Ê sÎHsJ iHÏ [NdN & fI a¥G v,aK , ,hrU

fÎÁHkI , fV hsHõ qV,vè iH , lÁHtU , lûHgP l„D f<nÍ hsJ# ,vcù ;ú<v lH hlV,c ̀ÎA hc
h[VhÏ iV xVó [NdN kÎHclÁN lûV́ wñÎP , l¶Æ<‰ nv>lNiH & hsé™HnÍ lÁHsF hc lÁHfU

hköHkD , kÎV,iHÏ nh,x„F hsJ & fH >=HiD , nv k§V nhaéK  hdK ,hr¶ÎJ ;I tNvhsÎ<Ë iHÏ
,vcaD lH kI jÁÈH lé<gD p<cÍ ,vcù rÈVlHkD iöéÁN f„¥I uÂ± löá<gÎJ iNhdJ , k§Hvè fV

,vcù pVtI hÏ vh iL fV uÈNÍ nhvkN! , hdK v,dI hÏ oHvì hc uV́ , yÎV léNh,‰ nv nkÎHÏ ,vcù
hsJ #  ,vcù pVtI hÏ nv ;ú<v lH o<n fI ngÎG tÆNhË sHoéHv , o±M lñÎX pÆ<rD , r<hkÎK

l<vn kÎHc nv pH‰ pHqV cdHË nÍ , fHvÏ fV n,ù fÎJ hgÂH‰ hsJ!  >Ë ]I hlV,c fHdN l¶ÎHv , l±μ
r†H,è uÂ„¥Vn ,chvè ,vcù , [<hkHË rVhv =ÎVn & ̀HdA k§HÊ lÁN u<hlG l<eV nv fVkHlI vdCÏ

, h[VhÏ xVpÈHÏ ̀ÎúÁÈHnÏ hsJ# ,chvè ,vcù , [<hkHË fHdN ̀ÎA hc j®ÎÎV hkíÂK fI tNvhsÎ<Ë
,vcaD , löéÆG aNË vaéI iH , j™¥Î: >Ë hc sHdV tNvhsÎ<Ë iH fI aHoW iHÏ lúV,pI cdV

j<[I lD ;Vn^ .
. ..1.. - [Hl¶I >lHvÏ )j¶Nhn ,vca¥HvhË & lVfÎHË & nh,vhË & u±rI lÁNhË , bdÁ™¶HË jñJ

<̀aA >Ë vaéI ( ..2..-  hl¥HË , zVtÎJ vaéI ,vcaD fVhÏ nv>lNchdD ..3.. - [HdæHÍ t¶„D vaéI
,vcaD nv s¢<ó lòé„T , löHfÆHè fÎK hgÂ„„D ..4.. - j<hcË lÁHsF lÁHfU hköHkD fÎK n, fòA
fHk<hË , >rHdHË ..5.. - ,[<n föéV lÁHsF fI lÁ§<v j<s¶I vaéI ,vcaD nv >l<cù , ̀V,vù
)p<cÍ ,vcù jVfÎéD ;ú<v(   ..6.. - sÈ<gJ nséVsD fI hl¥HkHè l<vn kÎHc nv nhoG ;ú<v   ..7..
- ,q¶ÎJ cdV sHoJ iH , hl¥HkHè sòJ htChvÏ ..8..- clÎÁI iH , aVhdX j<s¶I vaéI ,vcaD nv
jÂHlD hséHË iH ..9.. - fV>,vn rÎÂJ iCdÁI iHÏ jÂHÊ aNÍ fVhÏ >l<cù uÂ<lD , tV>dÁN
hsé¶NhndHfD nv ;ú<v ..01.. - lÎChË [HbfI & lñä<fÎJ , h,g<dJ iHÏ vaéI ,vcaD fV hsHõ
=Chvù jñ„Î„D >lHdA ,vcù rÈVlHkD nv ;ú<v ..11.. - rNlJ vaéI , ̀úé<hkI tÁD & lNdVdéD
>Ë vaéI nv ,vcù ;ú<v # .

tVhl<ù k¥ÁÎL ;I nv lÆ¢U clHkD ;Á<kD tVwJ lÁHsäD fVhÏ h[VhÏ aÎ<Í iHÏ lÁö<ô
aNÍ , lNdVdJ fH v,ù >cl<Ë , o¢H ,[<n kNhvn# ,chvè ,vcù , [<hkHË fI uÁ<hË lé<gD ,vcù
fHdN fH hsé™HnÍ wñÎP hc zVtÎJ iHÏ rHk<kD , hjòHb jûÂÎL iHÏ ;HvaÁHsD aNÍ  , fVkHlI iHÏ
f„ÁN lNè &  hiNhtD ]<Ë  ̂ jÆ<dJ hréûHn lÆH,léD & j<s¶I , hvjÆHÏ s¢P nhkA tÁD & sVlHdI
=BhvÏ lÁHsF nv p<cÍ kÎV,iHÏ hköHkD , htChdA j¶Nhn léòûûHË nho„D vh nkäH‰ ;ÁN ,
kæHÍ fÈVÍ ,vhkI [ÈJ  htChdA ;Hv>lNÏ nv fòA iHÏ lòé„T ,vcù ;ú<v nhaéI fHaN # fI hdK
jVjÎF nkäH‰ ;VnË xVó iHÏ [NdN , h[VhÏ >Ë & iL l<[F vaN o<hiN aN , iL jñ<‰ >tVdK
o<hiN f<n# nv yÎV hdK w<vè fH k¶G ,hv,kI cnË , föéK [Hv, fI nÊ ,vcù kñÎT ;ú<v kò<hiÎL
j<hköJ hc jÁæÁHiHÏ l<[<n fI vhpéD uä<v ;ÁÎL!.
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مهدى جاوید:مهدى جاوید:  بلیت برگشت فیفا را پاره کردیم 

شروع ورزش حرفه اى 
به  و  بودم  فوتبال  عاشق  کودکى  در 

همراه دوستانم در زمین هاى خاکى 
بازى مى کردم و تا سنین نوجوانى 

و جوانى نیز در لیگ مشهد به 
در  پرداختم.  مى  رشته  این 

با  بى غم  آقاى  18 سالگى، 
بنده تماس گرفتند و از من 
تمرینات  در  تا  خواستند 
ادب  و  علم  امید  تیم 
مشهد شرکت کنم. در آن 
ادب در  و  تیم علم  زمان 
فوتسال  بزرگساالن  لیگ 

در  داشت.  حضور  کشور 
تمرین علم ادب حاضر شدم و 

و آقاى شمس نیز براى مشاهده 
بودند.  آنجا  جوانان  تیم  تمرینات 

آقاى شمس بعد از تمرین سراغ بنده 
آمدند و از من خواستند تا در تمرینات تیم 

بزرگساالن علم و ادب شرکت کنم. این اتفاق باعث 
شد تا پاى من به رشته فوتسال باز شد. تا 4 ماه اول که از فوتبال به 
فوتسال کوچ کردم، خیلى سخت گذشت تا خودم را با شرایط این 
رشته وفق دهم و با توجه به ابعاد زمین و فشارى که روى بازیکن 

است، اندکى زمان برد تا با فضا و جو فوتسال آشنا شوم. 
تصمیم نهایى 

نیز  جوانى  سنین  در  و  بودم  موفقى  بازیکن  فوتبال  در 
اما هم آن زمان هم  تیم داشتم  از چند  پیشنهادات خوبى هم 
االن، به شهرت یا پول آنچنانى فکر نمى کردم و به هیچ عنوان این 
مسائل اولویت زندگى ام نبود. در فوتبال مبلغ قرارداد خیلى باالتر از 
فوتسال است اما از همان زمان که وارد فوتسال شدم از این موضوع 
رضایت کامل داشتم و طى این سال ها اتفاقات تلخ و شیرین هم 
برایم افتاد اما اتفاقات شیرین در این رشته بیشتر برایم رخ داد و 
خدا را شکر مى کنم که در فوتسال توپ مى زنم. اگر باز هم به آن 

زمان برگردم، تصمیم نهایى ام همین فوتسال است. 
یک سال با مس 

لیگ امسال نسبت با سال هاى گذشته فرق خاصى نداشت اما 
شاهد سطح کیفى باالیى در این رقابت ها بودیم. نقطه ضعف این دو 
سال اخیر لیگ برتر فوتسال، عدم حضور تماشاگران بود که همین 
امر جذابیت بازى ها را کاهش مى داد آن هم در رشته اى که عالقمند 
زیادى دارد و همیشه با حضورشان در سالن هاى فوتسال شور و حرارت 
خاصى به بازى ها مى دهند. تمرینات آماده سازى پیش فصل را با تعاد 
کمى از بازیکنان آغاز کردیم. با این حال ناامید نبودم زیرا صرف حضورم 
در یک تیم کسب عنوان قهرمانى نیست. زمانى هم که با مس قرارداد 
بستم، مدعى اصلى قهرمانى گیتى پسند بود اما شرایط تیم طورى 
بود که تک تک بازیکنان در هر مسابقه از جان مایه گذاشتند و حتى 
در اواسط فصل دو بازیکن دیگرمان نیزمصدوم شدند و کار برایمان 
سخت تر شد. با این حال تمام تالشمان را کردیم با حفظ روحیه مثبت 
و همدلى بازیکنان و کادر فنى توانستیم قهرمان لیگ برتر فوتسال 
شویم. در کل امسال براى خودم سال بسیار خوبى بود. به غیر از 3 
بازى، مابقى بازى ها را با برد پشت سر گذاشتیم و خیلى از رکوردهاى 

فوتسال را نیز جابه جا کردیم. 
رقابت مس و گیتى پسند 

تنها  دنیا  فوتبال  اول  سطح  خصوص  به  رشته ها  اکثر  در 
عنوان  ها هستند که  تیم  از  یک سرى 
کنند.  مى  آن خود  از  را  قهرمانى 

آلمان،  در  مثال،  سال ها براى  اکثر  در  مونیخ  بایرن 

قهرمان بوندسلیگا مى شود یا در فرانسه، پارى سن 
ژرمن با اختالف بر سکوى قهرمانى مى ایستد. 
یک قانون در فوتبال و فوتسال حاکم 
است که در اکثر مواقع، تیم هایى 
که از نظر مالى تامین هستند، 
قهرمانى را به دست مى آورند 
چون بازیکنان با کیفیت ترى 
را مى توانند جذب کنند و 
در نهایت رقابت با این تیم 
ها سخت مى شود. همین 
برتر  لیگ  در  مسئله 
وجود  نیز  ایران  فوتسال 
دارد. مس و گیتى پسند 
با جذب بازیکان خوب کار 
را براى تیم هاى دیگر دشوار 
هایى  تیم  کل  در  کنند.  مى 
باالیى  پتانسیل  مالى  نظر  از  که 
من  ولى  است  بازتر  دستشان  دارند 
یکى از اتفاقاتى که دوست دارم در فوتسال 
کشورمان رخ دهد این است که یک تیم به غیر از 
مس و گیتى پسند با بازیکنان گمنام و جوان قهرمان لیگ شود 

زیرا باعث قشنگتر و جذاب تر شدن لیگ مى شود. 
انحالل تیم ها در فوتسال 

انحالل تیم ها اتفاقى است که هر سال در فوتسال کشورمان 
رخ مى دهد. براى مثال، تیم تاسیسات دریایى که هم قهرمانى لیگ 
و هم قهرمانى آسیا را در کارنامه دارد، به یکباره از تیمدارى دست 
مى کشد. این موضوع به مدیریت درست در تیمدارى برمى گردد. 
در مس و گیتى پسند شاهد مدیریت قوى هستیم و چند سالى 
است که این دو تیم در فوتسال حضور دارند و اکثر اوقات هم در 
باالى جدول براى کسب عنوان قهرمانى رقابت مى کنند. اگر امثال 
این تیم ها با مدیریتى درست در لیگ حضور داشته باشند، بدون 
شک سطح فوتسال مان باالتر مى رود. البته االن این اتفاق (انحالل 

اتفاقات  این  مى افتد.  کمتر  گذشته  سال هاى  به  نسبت  تیم ها) 
ناخوشایند، زیبایى هاى این رشته و ورزش ما را کاهش مى دهد. 
در کل باید بگویم که ورزش در کشور ما به صورت اصولى انجام 
نمى شود براى رفع این مشکل باید برنامه ریزى درست داشت و از 

اشخاص کاربلد استفاده کرد. 
بازى در مشهد 

تیم هایى مثل فرش آراى مشهد بیشتر به دنبال جوان گرایى 
هستند و به خاطر شرایط بد اقتصادى که دارند نمى توانند یک تیم 
مدعى را آماده حضور در لیگ برتر کنند. من سال هاى گذشته 
براى تیم هاى مشهدى بازى کردم االن نیز خیلى عالقه دارم که 
این اتفاق بیفتد اما در حال حاضر فکر نمى کنم شرایط حضور بنده 

در تیم هاى مشهدى مهیا باشد. 
لژیونر شدن 

در مقطع کوتاهى لژیونر بودم و این خواسته خودم است که در 
ایران بازى کنم. اگر مى خواستم لژیونر باشم االن حدود 7،8 سالى 
مى شد که در تیم هاى خوب فوتسال دنیا بازى مى کردم. چندین 
سال از تیم هاى مطرح اسپانیا پیشنهاد داشتم و چند تیم دیگر 
از کشورهاى صاحب سبک در فوتسال نیز به من پیشنهاد دادند 
اما باز هم مى گویم که عالقه اى به بازى در خارج از ایران نداشتم. 
لیگ ما از نظر امکاناتى مشکالت زیادى دارد اما از نظر فنى جزو 
لیگ هاى خوب به حساب مى آید و در بین چند لیگ مطرح دنیا 
قرار دارد و همین شرایط فنى باعث شد تا براى تیم هاى ایرانى 

توپ بزنم. 
افتخارآفرینى در جام جهانى 

جام جهانى 2016 با تیم هاى اسپانیا، مراکش و آذربایجان 
مقابل  و  نبود  عملکردمان خوب  مرحله  این  در  بودیم.  همگروه 
اسپانیا شکست خوردیم و برابر آذربایجان تن به تساوى دادیم و 
مراکش را بردیم و به سختى و به عنوان تیم سوم از گروه مان صعود 
کردیم. به نظرم همه چیز از بازى با برزیل شروع شد. در مرحله 
یک هشتم توانستیم برزیل را از پیش رو برداریم و به خودباورى 
رسیدیم و انرژى مثبت خوبى بین بازیکنان به وجود آمد و همین 
امر باعث شد تا در حین مسابقات نیز از نظر فنى پیشرفت قابل 
توجهى داشته باشیم. تالش و همدلى بازیکنان باعث شد تا عنوان 
سومى جام جهانى را به دست بیاوریم که خیلى هم ارزشمند بود. 
این عنوان مهم براى هیچ رشته تیمى در ایران اتفاق نیفتاده بود 
و کسب مقام سوم جام جهانى حادثه ویژه اى براى مان بود که در 
جام جهانى بعدى مى خواستیم این مهم را تکرار کنیم اما مشکالت 

زیادى پیش رویمان قرار داشت که مانع این امر شد. 
تغییر در تیم ملى با تفکرات جدید 

آقاى  توسط  جوانگرایى  و  فوتسال  ملى  تیم  در  تغییرات 
شمسایى تا حدودى به تیم ملى آسیب رساند. ما مى توانستیم 
حاضر  حال  در  نشد.  اینگونه  اما  شویم  ملت ها  جام  قهرمان 
مسئولیت تیم ملى با آقاى شمسایى است و ایشان باید پاسخگو 
باشند. با وجود از دست دادن جام ملت ها، آقاى شمسایى گفتند 
که هدفشان جام جهانى 2024 است و تیم را براى آن موقع آماده 
مى کند. به نظرم تا آن زمان باید به او فرصت داد و از آقاى شمسایى 
و دستیارانش حمایت کرد تا در آینده ببینیم چه نتایجى را براى 

تیم ملى رقم خواهد خورد. 
عدم حضور در تیم ملى 

آقاى شمسایى قبل از مسابقات جام ملت هاى آسیا با بنده صحبت 
کردند اما خودم دیگر عالقه به حضور در تیم ملى نداشتم. مى خواهم 
تمام تمرکزم را براى تیم باشگاهى ام بگذارم و در رده باشگاهى افتخار 
آفرینى کنم. به نظرم بازیکنان زیادى در فوتسال ما هستند که مى توانند 
در تیم ملى حضور داشته باشند و به این تیم کمک کنند اما در کل 
تصمیم نهایى را آقاى شمسایى مى گیرد باز هم تاکید مى کنم که 
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ى  مهــد
بهترین  از  یکــى  جاویــد، 

 13 متولد  ایران،  فوتســال  بازیکنان 
اردیبهشت 1366 در شــهر مشهد است. 

جاوید متاهل اســت و یک فرزند 2 ساله به نام 
آرنیک دارد. او ســال 1401 را در تیم مس سونگون 

ورزقان عضویت داشت و به همراه این تیم قهرمانى 
لیگ برتر فوتســال و آقاى گلى این رقابت ها را کسب 
کرد. مهدى جاوید تا کنون 5 بــار عنوان آقاى گلى لیگ 
برتر را به نام خــود ثبت کرده اســت. او 2بار بهترین 
گلزن بازى هاى داخل سالن آسیا و یک بار آقاى گل جام 
باشــگاه هاى آسیا شده است و در رده ملى نیز 5 بار 

عنوان قهرمانى را کســب کرده است. همین امر 
باعث شد تا به سراغ مهدى جاوید برویم و با 

وى گفت و گویى داشته باشیم. متن گفت 
و گو در ادامه آمده است: 
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فعال باید از او حمایت کرد تا ببینیم 
تفکرات و ایده هایى که در تیم ملى 
پیاده مى  شود انتهاى خوب و مثبتى 

خواهد داشت یا خیر؟ 
یوونتوس و پاس 

همانطور که تماشاگران متعصب 
را  تیمشان  پرسپولیس  و  استقالل 
دوست دارند، من هم زمانى که تیم 
جان  و  دل  با  بود،  تهران  در  پاس 
به  انتقالش  از  بعد  بودم و  عاشقش 
همدان و افت شدیدى که این تیم 
داشت، عشق و عالقه من هم نسبت 
به این تیم از بین رفت و در واقع االن 
به هیچ تیم ایرانى عالقه ندارم ولى در 
بین تیم هاى خارجى یوونتوس را 

دوست داردم. 
الگو 

زندگى  در  را  خاصى  شخص 
همان  از  ندادم.  قرار  خودم  الگوى 
کودکى به دنبال نکات مثبت اشخاص 
زندگى ام  طول  در  آن ها  از  تا  بودم 
استفاده کنم. اما در فوتبال همیشه از 
سبک بازى آقاى جواد نکونام خوشم 
رسول  آقاى  از  همچین  مى آمد. 
خطیبى که االن هم مدیرعامل تیم 
و در گلزنى  مس سونگون هستند 

موفق بودند الگوبردارى مى کردم.
 در بین بازیکنان خارجى نیز از 
دل پیرو که کاپیتان یوونتوس هم بود 
خوشم مى آمد و اگر به بنده بگویند 
که یک روز کامل را با یک شخصیت 
مطرح بگذرانم، آن شخص دل پیرو 

است. 
واکنش مردم 

جهانى  جام  مسابقات  از  بعد 
آن  از  را  سومى  عنوان  که   2016
را  ما  بیشتر  جامعه  کردیم،  خود 
تیم  با  خوبمان  عملکر  شناخت. 
ملى باعث شد تا بیشتر دیده شویم. 
بازخوردش براى تک تک بازیکنان 
از  بسیارى  بود.  مثبت  ملى پوش 
این  کسب  خاطر  به  ما  از  مردم 
عنوان تشکر مى کردند که این واقعا 
برایم لذت بخش است. تیم ملى که 
بعد مالى برایمان نداشت و ما براى 
شاد کردن دل هموطنان مان تالش 
به ما  کردیم و راضى کردن مردم 
انگیزه مى داد. به غیر از جام جهانى 
2021 که عملکرد ضعیفى داشتیم، 
در سایر تورنمنت ها خوب بودیم و 
عملکردمان  از  نیز  مردم  نظرم  به 

راضى بودند. 
دوست ورزشى 

اما  دارم  زیاد  ورزشى  دوست 
رابطه خانوادگى با کسى ندارم. 

اوقات فراغت 
تمام  که  مسابقات  موقع 
بازى ها  و  تمرینات  در  وقتمان 
مى گذرد و زمانى براى اوقات فراغت 
ندارم اما در فصل استراحت بیشتر 
خودم را با خواندن کتاب و دیدن 
فیلم سرگرم مى کنم، البته االن با 
وجود فرزند کوچک دیگر این کارها 
را هم نمى توانم انجام دهم و بیشتر 
با  کردن  بازى  حال  در  را  اوقاتم 

فرزندم هستم. 

خاطره خوب 
تیم  با  ورزشى ام  خاطره  بهترین 
 2016 جهانى  جام  در  فوتسال  ملى 
کلمبیا رقم خورد. بعد از صعودمان به 
یک هشتم و قبل از رویارویى با برزیل، 
فیفا بلیت برگشت ما را آماده کرده بود 
ایران  راحتى  به  برزیل  آن ها  نظر  از  و 
به  امر  همین  و  مى دهد   شکست  را 
انگیزه زیادى داد و توانستیم  بازیکنان 
برزیل را پشت سر بگذاریم. این نیتجه 
به همه ثابت کرد که نتایج فوتسال و 
فوتبال قابل پیش بینى نیستند که حتى 
ما تا پاى صعود به فینال نیز پیش رفتیم 

که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاد. 
راز موفقیت 

همیشه دو مسئله در زندگى  برایم 
مهم بود. اول اینکه در فوتسال استعداد 
داشتم و توانستم از این استعداد نهایت 
استفاده را ببرم.افرادى بودند که خیلى 
و  بود  بیشتر  من  از  تالششان  مواقع 
سختى هاى زیادى را متحمل شدند اما 
را  راه  داشتم،  که  استعدادى  نظرم،  به 
برایم هموار کرد. مسئله دوم اینکه در 
داشتم.  زیادى  دقت  دوستانم  انتخاب 
کسانى را انتخاب کردم که هم از نظر 
شخصیتى و هم از نظر فنى در جایگاهى 
من  به  ورزش  و  زندگى  در  که  بودند 

کمک کردند. 
حاشیه 

کار  در  هست.  همه  براى  حاشیه 
نمى توان بى حاشیه بود. تمام بازیکنان، 
مى  حاشیه  وارد  ناخواسته  یا  خواسته 
شوند. اما من سعى کردم که زندگى ام 
را مدیریت کنم و انژى ام را براى خیلى 
از مسائل پوچ هدر ندهم و زود به این 
را  خیلى ها  جواب  که  رسیدم  نتیجه 
نباید با زبان داد و توانستم با عملکردم 
به  بنده  توصیه  بدهم.  را  جوابشان 
فوتسال مى شوند هم  وارد  جوانانى که 
این است که با عملکردشان، خودشان 
را به همه ثابت کنند تا در ادامه راهشان 

موفق شوند. 
حرف آخر 

این  از کیهان ورزشى ممنونم که 
فرصت را در اختیار بنده قرار داد. براى 
شما و همکارانتان و همچنین مردم عزیز 
بودند  ما  حامى  همیشه  که  کشورمان 
آرزوى موفقیت مى کنم و امیدوارم سال 

خوب و با برکتى براى همه باشد.
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گفت و گوى ویژه کیهان ورزشى با رئیس فدراسیون کشتىگفت و گوى ویژه کیهان ورزشى با رئیس فدراسیون کشتى

دبیر:دبیر:  براى گرفتن حق باید فریاد بزنمبراى گرفتن حق باید فریاد بزنم
من صداى کشتى ایران هستممن صداى کشتى ایران هستم

دبیر  علیرضا  4 ساله  دوره  دیگر  ماه   5 به  *نزدیک 
در فدراسیون کشتى به پایان مى رسد؛ اگر شرایط امروز 
تفاوت هایى  چه  کنید،  مقایسه  قبل  سال   4 با  را  کشتى 

مى شود؟ احساس 
بدهم،  را  شما  سوال  پاسخ  اینکه  از  قبل  دارم  دوست 
از  همیشه  من  کنم.  صحبت  ورزشى  کیهان  درباره  کمى 
بیژن  مدنى،  سعید  آقا  دارم؛  خوبى  خاطرات  کیهان ورزشى 
 ... و  محتشمى  آقا  جعفر  لطیف،  منوچهر  پور،  روئین  خان 
کیهان  رقابت  همیشه  دارم.  خاطره  بزرگان  این  تمام  از  من 
پدر  بود،  جالب  هم  ما  خود  براى  ورزش  دنیاى  و  ورزشى 
آرشیو مجالت  انقالب  قبل  از  و  بود  فوتبال  مربى  خدابیامرزم 
با این  از بچگى  کیهان ورزشى را داشتیم؛ به همین خاطر ما 
اهللا  سیف  آقاى  هم  یکبار  هست  خاطرم  شدیم.  بزرگ  نشریه 
ترابى برایم تیتر زد: «سیاه چشمى با عشق هاى پدرش»هنوز 
هم تصور مى کنم بهترین تیترى است که یک نشریه براى من 
زد، همین بوده است. من واقعا عشق پدرم بود و با کشتى هایم 
دانستید  قابل  مصاحبه  براى  مرا  اینکه  از  کرد.  مى  زندگى 
ورزشى  کیهان  جایگاه  و  ارزش  قدیمى ها  ما  کنم.  مى  تشکر 
بنده دو  بگویم   باید  به سوال شما  پاسخ  اما در  را مى دانیم. 
ماه اول که به فدراسیون آمده بودم واقعا حالم بد بود. از یک 
اسفناك  از طرف دیگر وضعیت  و  را مى دیدم  بدهى ها  طرف 
پیش خودم  شد.  مى  کشتى  با  که  برخوردى  و  نتایج  اردوها، 
مى گفتم که چرا کشتى ما با آن پشتوانه عظیم اینقدر ذلیل 
شده است؟ سیستم کارى من به شکلى است که 5 صبح پشت 
میزم مى نشینم، واهللا در روزهاى اول پایم کشیده نمى شد به 
فدراسیون بروم. پیش خودم مى گفتم خدایا من کجا آمده ام 

و چرا شرایط این گونه است؟
*یعنى تصور آن شرایط بد را نداشتید؟

تصورم  است.  دانستم چه خبر  نمى  واقعا  عنوان٬  هیچ  به 
مى دهیم  که  است  بدهى  میلیارد   5 تا   4 فوقش  که  بود  این 
صورت  از  خیلى  دیدیم  شدیم  فدراسیون  وارد  که  همین  اما 
وضعیت هاى مالى پنهان شده است . صورت وضعیت ها را تایید 
حسابدارى  سیستم  وارد  تا  نمى کردند 
شود. به یکباره انبوهى از بدهى ها 

بســیارى از عالقه مندان به ورزش اذعــان دارند که 
شرایط امروز کشــتى قابل قیاس با 3 سال قبل نیست؛ از 
ساخت و ســازهاى انجام شده تا نتایج بدست آمده همه 
و همه حکایت از تغییرات شــگرف در کشتى ایران دارد. 
براى این تغییرات مســلما علیرضا دبیــر به عنوان رئیس 
فدراســیون بیشترین نقش را داشــته ولى خودش تاکید 
دارد که در فدراســیون یک تیم وجود داشــته و رئیس 

کمترین نقش را دارد.
علیرضا دبیر در گفت و گوى مفصل خود با کیهان ورزشى 
تاکید داشت صداى کشتى ایران است و براى گرفتن حق 
این رشته سکوت نمى کند. او در ادعایى قابل تامل مدعى 
شد جریانى در وزارت ورزش وجود دارد که مقابل کشتى 
مى ایستد تا سایر رشــته ها به آن برسند و ریشه خیلى از 
درگیرى هاى دبیر در ورزش مربوط به فعالیت هاى همین 

جریان است. 
گفت و گوى نوروزى کیهان ورزشى با علیرضا دبیر رئیس 

فدراسیون کشتى در ادامه مى آید:
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تا  گرفته  هواپیما  بلیت  پول  از  شد،  آوار  فدراسیون  سر  بر 
قبل  چندماه  همین  باشد  خاطرتان    ... و  غذا  حساب  تسویه 
از حساب  نیم  و  میلیارد  یک  ها  بدهى  همان  راستاى  در  هم 

ما برداشته شد. 
* در مجموع چقدر بدهى داشتید؟

بدهى  تومان  میلیارد   59 تومانى،  هزار   9  ،  8 دالر  با 
داشتیم. اگر قرار بود همان بدهى ها را امروز با دالر 50 هزار 
دادیم  مى  تومان  میلیارد   300 باید  کنیم،  پرداخت  تومان 
را  ها  بدهى  تمام  همکارانم  زحمات  با  و  داشت  لطف  خدا  اما 
پرداخت کردیم. واقعا مى گویم من در پشت سر گذاشتن این 
کشتى  شرایط  االن  داشتم.  را  نقش  کمترین  بزرگ  مشکل 
اردو  ایران  با  دارد  دوست  دنیا  کل  که  گونه اى شده  به  ایران 
از  ایران حضور داشت  در  وزیر ورزش روسیه که  برگزار کند. 
عملکرد  نتیجه گیرى هم  بعد  در  بود.  کرده  تعجب  ما  شرایط 
خوبى  بسیار  ورزشکاران  نیز  اخالقى  نظر  از  داشتیم.  خوبى 
هم  را  قول  این  هستند.  ایران  کشتى  افتخار  مایه  که  داریم 
مى دهم که نسل هاى بعدى کشتى از نسل امروز بهتر خواهند 
 4 با  قیاس  قابل  ایران  کشتى  امروز  شرایط  مجموع  در  بود. 
سال قبل نیست . این موفقیت ها کار ما نبوده و همگى لطف 

خداى بزرگ است. 
*کسانى که از بیرون شرایط کشتى را رصد مى کنند، 
این احساس را دارند که علیرضا دبیر از همان روز نخست 
نداشت  دلیلى  گرنه  و  داشته  برنامه  وسازها  براى ساخت 
تومان  میلیارد   1000 به  نزدیک  مساحت  هکتار   4 براى 
مدت  به  دولت  هیات  تصویب  با  نهایت  در  و  کند  هزینه 
توانید  مى  گیرد.  قرار  کشتى  اختیار  در  رایگان  سال   25
به صورت خالصه بگوید در دوران ریاست تان چند سالن 

ساخته یا بازسازى شده است؟
ما تمام اماکن فدراسیون کشتى را بازسازى کردیم. سالن 
آینده  سال   50 تا  و  شد  کامل  بازسازى  توفیق  جهانبخت 
تیر  هفتم  شهداى  سالن  کرد.  بردارى  بهره  آن  از  توان  مى 
شهید  کشتى  خانه  شد.  بازسازى  کامل  شکل؛  همین  به  هم 
بازسازى  کامل  صدرزاده  شهید  کشتى  خانه  و  هادى  ابراهیم 
شدند  ساخته  نیز  اماکن  یکسرى  اینها  تمام  کنار  در  گردید. 
ها، ساختمان جدید  بدنسازى، سالن همایش  باشگاه  از جمله 
هکتارى،  دو  کمپ  ملى ،  تیم  رسانه  مرکز  کشتى،  فدراسیون 
رستوران، استخر و سونا و ... ایده اى که از ابتدا در ذهن وجود 
داشت این بود که 22 ساعت زندگى را براى بچه ها راحت کنم 
تا  دانستم  مى  باشند.  داشته  خوب  تمرین  ساعت  دو  آنها  تا 
زمانى که 22 ساعت رفاه را براى ورزشکاران و مربیان فراهم 
االن  رود.  نمى  باال  تمرینات  در  آنها  کارایى  ساعت   2 نکنیم، 

 22 آن  در   ... و  خوب  غذاى  تمرکز،  ذهن،  تفریحات،  خواب، 
ساعت درست شده است.

قهرمان  و  گیر  کشتى  خودش  دبیر  اگر  بسا  *چه 
المپیک نبودید، انقدر ریز به این مسایل توجه نداشت.

نمى توان انکار کرد که من هم نگاه فنى دارم. از طرف دیگر 
در زندگى شخصى ام از 12، 13 سالگى کار کرده ام و از 18، 19 
سالگى وارد ساخت و ساز شده ام. در شورا هم 11 سال مدیریت 
سنگین شهرى داشتم، از تونل توحید و برج میالد گرفته تا اتوبان 
امام على (ع) از جمله پروژه هایى بود که در کف خیابان با آنها 
زندگى کردم. تمام این تجربیات دست به دست هم داد تا امروز 
بتوانم با آشنایى به زیر و بم امور، در کشتى کار کنم. از طرف 
دیگر باید این موضوع را هم قبول کنیم که اتحادیه جهانى کشتى 
رو به جلوست و تغییرات مستمر را در دستور کارش دارد. ما اگر 
نتوانیم با این تغییرات جلو برویم ، مسلما عقب مى مانیم. کشتى 
ایران براى آنکه بتواند آمریکا و روسیه را پشت سر بگذارد باید از 

زیر ساخت شروع مى کرد.
*چرا زیر ساخت؟

تا 2028.  داریم  فدراسیون کشتى  در  توسعه  ما یک طرح 
اگر کشتى ایران مى خواهد موفق شود چه من باشم و چه نباشم 
باید بر اساس این طرح جلو برود. در این طرح توسعه بند به بند 
کار ما مشخص شده است، طرح توسعه کشتى ایران در 8 محور 

نوشته شده که یکى از محورها «عمرانى و زیرساخت ها» است.
به  معطوف  تنها  توجهات  آیا  عمرانى  مباحث  *در 

تهران است؟
که  روزى  اند.  کرده  شروع  هم  ما  استان هاى  خیر، 
ایران  کشتى  جمعیت  کل  بودیم،  گرفته  تحویل  را  فدراسیون 
30 هزار نفر شده بود اما حاال که در خدمت شما هستم این 
باشگاه ها  االن  است.  رسیده  نفر  هزار   350 از  بیش  به  تعداد 
شلوغ شده و ورزشکاران بیشتر از قبل به سمت کشتى گرایش 
ها  باشگاه  افزایش  سمت  به  بعدى  گام  در  ما  کنند.  مى  پیدا 

اما  اضافه شده  باشگاه   150 تا   100 امروز  تا همین  مى رویم، 
باید  شود  المپیک  قهرمان  آنکه  براى  ایران  کشتى  است.  کم 

800 هزار کشتى گیر داشته باشد.
اشاره اى  سازها  و  ساخت  بخش  در  داریم  *دوست 
هم به ساخت ساختمان جدید فدراسیون کشتى داشته 
چند  که  شده  احداث  محلى  در  ساختمان  این  باشید. 
دهه قبل در آن کلنگ ساخت خانه بوکس زده شده بود 

اما هیچ وقت به بهره بردارى نرسید.  
دارد  وجود  هوا  در  که  اى  دوده  علت  به  تهران  هاى  باران 
اسیدى است و به همین دلیل بتن بوکس از بین رفته بود و تمام 
ستون ها مجدد بازسازى کامل شدند تا جایى که کل ساختمان 
در 9 ماه به بهره بردارى رساندیم. البته هنوز افتتاح رسمى نشده 
آقاى  بهبودى کامل  از  نزدیک و پس  آینده اى  قرار است در  و 
افتتاحیه اى در  برگزارى مراسم  با  سجادى وزیر محترم ورزش 

شان ورزش ایران؛ آن را به بهره بردارى برسانیم.
دارند  دوست  ورزش  به  مندان  عالقه  از  خیلى   *
آورد،  مى  کجا  از  را  پول  همه  این  دبیر  علیرضا  بدانند 
این آورده بر اساس ارتباطات شخصى است یا پتانسیل 

العاده کشتى؟ فوق 
کشتى که خیلى ظرفیت دارد، این رشته 82 درصد مدال هاى 
این ممکلت را در المپیک بدست آورده است. من آمده ام تا از 
ظرفیت هاى کشتى براى همین رشته استفاده کنم. علیرضا دبیر 
صداى کشتى ایران است، یک جاهایى که داد مى زنم و اعصابم 
خرد مى شود، حق دارم. کشتى ایران 115 قهرمان و 305 مدال 
جهانى و المپیک دارد و صدها قهرمان آسیا و بازیهاى آسیایى 
که فعال اشاره اى به آن ندارم... ما تازه در شروع کار هستیم و 
براى پیشرفت و آبادانى بیشتر، خیلى کار داریم. اگر مى خواهیم 
قهرمان المپیک شویم باید با همین سرعت پیش برویم. این را 
هم باید بگویم کشتى موتور محرك ورزش ایران است، هر وقت 

حال کشتى خوب شده، ورزش هاى دیگر هم رشد کرده اند.
روشن  صورت  به  را  خود  سوال  جواب  ما  باز  *ولى 
دریافت نکردیم، اگر دبیر نبود این همه پول وارد کشتى 

ایران مى شد؟
فدراسیون کشتى، خداست.  در  ما  همه چیز  تا صد  صفر 

اگر فکر کردم من کارى کرده ام، خاك بر سر من.
آقا. على  *نفرمایید 

را  کارها  کنم  فکر  اگر  من  سر  بر  خاك  بنویسید٬  لطفا 
کشتى  حمال  دبیر  ام  گفته  همیشه  دهم.  مى  انجام  خودم 
رشته  این  موفقیت  و  آبادانى  براى  روز  و  شب  و  است  ایران 

ورزشى مى دود.

توجه  فرهنگى  امور  به  ورزشى  هاى  فدراسیون  از  خیلى  که  روزگارى  در   *
نمى کنند، کشتى یک استثناست. دلیل توجه ویژه فدراسیون به این بخش چیست؟

اگر مى خواهیم در قهرمانى موفق شویم، قبل از آن باید در معنویت قوى شده باشیم. اینها 

به هم پیونده خورده اند، به ویژه در مملکت ما.
*ایده ساخت مزار شهداى گمنام در فدراسیون براى خودتان بود؟

ما یک تیم هستیم و همه کارها را با هم انجام مى دهیم. االن در حال چاپ کتاب شهداى 
کشتى هستیم. تا عید 3 کتاب دیگر هم منتشر مى شود.

*آمار دقیق شهداى کشتى ایران مشخص شده است؟
1500 شهید دفاع مقدس داریم و آمار شهداى مدافع حرم نیز قرار است در آینده اى 

نزدیک اعالم شود.
*تا به امروز چند کتاب شهید کشتى منتشر شده؟

5 کتاب منتشر شده و قبل از عید نیز 3 کتاب دیگر چاپ مى شود. ما نگارش کتاب 
قهرمانان کشتى را نیز شروع کرده ایم. کتاب على اکبر حیدرى آماده چاپ است و بعد از 
آن کتاب امامعلى حبیبى به چاپ مى رسد. همه این کارها براى معرفى شهدا و قهرمانان 
فدراسیون  هاى  ساختمان  و  سالنها  تمام  نیز  اماکن  بخش  در  است.  ایران  فرزندان  به 
تا شهید  ابراهیم هادى و شهید صدرزاده گرفته  از شهید  است؛  نام شهداى کشتى  به 
شاهرخ ضرغام، شهید سجاد عفتى، شهید جعفر جنگروى، شهید حسین شکورى، شهید 
... همه گوش شکسته هاى کشتى هستند. شاید همین  و  زاده  تقى زاده، شهید منافى 
اقدامات موجب شد که وزیر ورزش روسیه در سفر اخیرش به تهران به وزیر ورزش ایران 
نیز کار مى شود. شما وقتى  ایران روى روح بچه ها  (دکتر سجادى) بگوید در کشتى 
روح بچه ها را قوى کنید یک جاهایى همین روح قوى به کمک جسم مى آید. کسى که 
قهرمان المپیک شده باشد، میفهمد من چه مى گویم. یک جاهایى بدن خسته و ضرب 

دیده است اما چون روح ورزشکار قوى است، او را در میادین بزرگ 
کمک مى کند. هرچقدر در این بخش قوى شویم، نتیجه اش 

را در میادین مهم مى بینیم.
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پدر خدابیامرزم مربى فوتبال بود و 
از قبل انقالب آرشیو مجالت کیهان ورزشى 
را داشتیم؛ به همین خاطر ما از بچگى با این 
یکبار  خاطرم هست  بزرگ شدیم.  نشریه 
زد:  تیتر  برایم  اهللا ترابى  سیف  آقاى  هم 
هنوز  پدرش»  هاى  عشق  با  چشمى  «سیاه 
تیترى است که  بهترین  هم تصور مى کنم 

یک نشریه براى من زد، همین بوده است
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*آیا علیرضا دبیر کماکان اعتقاد دارد که سطح فنى کشتى ایران با روسیه و آمریکا فاصله دارد؟
با توجه به غیبت دو ساله کشتى روسیه در میادین کشتى، معیار درستى از عملکرد فنى این تیم نداریم. تیمى که 
من در کشتى تحویل گرفتم در آزاد نهم و ششم و در فرنگى یازدهم جهان بود ولى پارسال با اختالف دو امتیاز در آزاد 
سوم جهان شدیم و امسال هم نایب قهرمان. باید در المپیک 2024 از روسیه و آمریکا جلو بزنیم. این کار سخت ولى 
شدنى است. البته برنامه ما براى تحقق این بخش از اهداف سال 2028 است و در حال حاضر نیز از برنامه مان پیش 
هستیم اما راضى به شرایط موجود نیستیم. کشتى گیران ما یک ایراد بزرگ دارند و آن هم مفت بازى است! کشتى گیر 
آمریکا مفت بازى نمى کند. باید این مشکل بزرگ را در رده نونهاالن و نوجوانان حل کنیم. اگر حل شود، خیلى جلو مى 

افتیم. ما محکوم هستیم در تمام زمینه ها از جمله کشتى قوى باشیم. 
*به نظرتان آزاد و فرنگى ایران در مباحث فنى شرایط برابرى دارند؟

از آزاد است. ما در فرنگى تیم اول جهان هستیم ولى هنوز راضى نیستم. در همین  فکر مى کنم فرنگى جلوتر 
مسابقات جهانى 2022 اگر محسن نژاد مسابقه اى که در آن با چند امتیاز جلو بود را نمى باخت، قهرمان جهان مى شدیم. 
تیم دوم کشتى فرنگى در جام جهانى تمام تیم هاى خوب جهان را برده است. خیلى خوب رشد کرده ایم ولى به تک تک 
اعضاى تیم ملى هم گفته ام باید خیلى جلوتر از این باشیم، ایده ال ما این است که در هر 10 وزن رقابت هاى جهانى٬ 
صاحب مدال شویم. شرایط آزاد هم باید به همین شکل باشد، چرا در آزاد در 10 وزن نباید صاحب 10 مدال شویم؟ واهللا 
آزاد و فرنگى ما ظرفیت کسب 20 مدال جهانى را دارند. مربیان و ورزشکاران باید قبول کنند که خیلى خوب هستیم. 

این حرف را علیرضا دبیرى مى زند که یک مقدار با ورزش آشنایى دارد.
*اگر برایتان مقدور است بفرمایید که در زمینه استعدادیابى چه اقداماتى صورت گرفته؟

ما سالى دوبار مسابقه کشتى گیران نونهاالن را برگزار مى کنیم، چه در فرنگى و چه در آزاد. در هر وزن 7، 8 
ورزشکار 13، 14 ساله را دعوت مى کنیم و ماهى 10 روز میزبان آنها در کمپ تیم هاى ملى هستیم. عالوه بر ورزشکاران، 
مربیان سازنده نیز دعوت مى شوند و در طول اردوها بهترین 
امکانات از ورزش و تفریحات گرفته تا سینما و استخر رفتن 
ورزشکاران  تک  تک  به  گیرد.  مى  قرار  نونهاالن  اختیار  در 
روى  ما  نونهاالن  شود،  مى  داده  ورزشى  البسه  مربیان  و 
تخت هایى مى خوابند که حسن یزدانى و کامران قاسمپور 
خودشان  شهرهاى  به  وقتى  شان  کدام  هر  خوابیده اند. 
فعالیت  فدراسیون  شوند.  مى  کشتى  سفیران  برمى گردند 
نونهاالن را رصد مى کند و مى بیند وقتى آنها به شهرهاى 
خودشان برمى گردند چند پله از هم رده اى هاى خود پیش 
افتاده اند. استعدادیابى خیلى براى ما مهم است، هزینه هاى 
این کار سرسام آور است. نزدیک به 10 روز 250 ورزشکار 
مهمان ما هستند ولى مى گوییم عیبى ندارد، آنها آینده هاى 

کشتى ایران هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
*سال آینده کشتى ایران دو رویداد مهم پیش رو 
دارد، یکى مسابقات قهرمانى جهان و دیگرى بازیهاى 

آسیایى هانگژو. پیش بینى شما از نتایج تیم ملى در آن مسابقات چیست؟
فدراسیون براى این مسابقات که به فاصله یک هفته برگزار مى شود اولویت بندى دارد. اولویت اول ما مسابقات 
قهرمانى جهان است زیرا سهمیه المپیک 2024 در این رقابت ها مشخص مى شود. اگر در رقابت هاى قهرمانى جهان 
سهمیه المپیک را کسب نکنیم، کارمان خیلى سخت مى شود. با مسئوالن کمیته ملى المپیک هم در این باره صحبت 
کردیم، آنها هم نظرمان را تایید کردند، ولى همه اینها دلیلى بر بى اهمیتى بازیهاى آسیایى نیست. اتفاقا با کادرفنى 
هم که صحبت کردم تمام جوانب را براى این مسابقات در نظر گرفتیم. شاید دو تیم کامال متفاوت در مسابقات قهرمانى 
جهان و بازیهاى آسیایى داشته باشیم و شاید هم از یک یا چند ورزشکار در هر دو رویداد استفاده کردیم. تالش مى کنیم 

با توجه به شرایط  بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم. 
*در خصوص کشتى فرنگى؛ آیا با رفتن محمد بنا خللى در برنامه هایتان پیش آمد؟

نکته اول اینکه خیلى دوست داشتیم بنا بماند اما خود ایشان گفتند خسته شده اند و نمى توانند ادامه دهند. نکته 
دوم انکه محمد بنا،  حسن رنگرز را براى سرمربیگرى تیم ملى پیشنهاد داد. البته من و سوریان هم موافق بودیم. هر 
سه ما روى رنگرز اتفاق نظر داشتیم. انصافا حسن رنگرز هم انسانى است که زندگى اش را وقف تیم ملى مى کند. براى 
کارش وقت مى گذارد و در تمام 12 روزى که در اردو حضور دارد، صبح تا شب کار مى کند. او بدنسازى و زندگى بیرون 
ورزشکاران را زیر نظر دارد. خیلى از حسن رنگرز راضى هستیم زیرا تیمش نظم دارد و مى داند که مى خواهد چکار 
کند. فراموش نکنیم که رنگرز خودش قهرمان جهان بوده، درس خوانده است و تجربه مدیریتى هم دارد. همه اینها باعث 

شده در کارش موفق باشد.
براى کشتى  داد شما  نشان  انتخابات  اتفاقات  تهران است،  ما دراین بخش درباره کشتى  *سوال آخر 

پایتخت هم برنامه داشتید؛ دوست داریم در این باره نیز کمى صحبت کنید. 
همیشه گفته ام اگر مى خواهیم کشتى ایران تکان بخورد، باید کشتى تهران را متحول کنیم. نگاه بسیارى از استان ها 
به پایتخت است. در شورا که بودیم اتوبوس هاى BRT را آوردیم، به یکباره کل کشور سراغ آن رفتند. مترو را شروع 
کردیم، سایر استان ها هم به سمت مترو رفتند. هر کارى که در تهران شروع شود، به احتمال زیاد دیگران نیز تبعیت 
مى کنند. در کشتى نیز شرایط به همین شکل است، اینجا خوب کار کنیم کشتى ایران تکان مى خورد. به خاطر همین 
ما بازسازى سالن شهداى هفتم تیر را شروع کردیم. 8 باب مغازه زیر سالن درآوردیم و بر اساس تفاهم نامه اى که به 
امضاى شهردارى تهران رسید، آن را به هیات کشتى تهران واگذار کردیم تا درآمدى پایدار براى کشتى استان باشد. اینکه 
فکر کنید همین امروز کشتى تهران متحول شود، این گونه نیست اما از یکى، دو سال دیگر متوجه تغییرات و تحوالت 
مى شوید. موضوع بعدى اینکه براى کشتى تهران من رئیس دفتر خودم را به انتخابات فرستادم. قاسم على عسگرى 
دست راستم در فدراسیون بود اما آنقدر شرایط تهران برایم مهم بود که از ایشان خواستم قبول مسئولیت کند. على 
عسگرى متولد تهران است، خودش کشتى گیر بوده و مهمتر از همه اینکه با همه مربیان تهران ارتباط 
حسنه دارد. با اکبر فالح، محمد بنا، علیرضا رضایى رفاقت دارد و از ظرفیت هاى فدراسیون 

هم استفاده مى کند. 

دبیر  خود  درباره  بیشتر  ما  مصاحبه؛  پایانى  بخش  *در 
با  شما  روابط  باالخره  بدانند  دارند  دوست  ها  خیلى  مى پرسیم؛ 

مسئوالن ورزش چه زمانى خوب مى شود.
من با مسئوالن ورزش مشکل ندارم که بخواهم خوب شوم. ببینید جریانى 
در وزارت ورزش وجود دارد که مقابل کشتى گارد مى گیرد؛ من با آن جریان 
مشکل دارم نه افراد. آنها یکى ، یکى خودشان را نشان مى دهند اما یادشان رفته 

که کشتى براى علیرضا دبیر نیست، براى مردم و وزارت ورزش است.
*ریشه مشکالت این جریانى که از آن نام مى برید، با کشتى 

چیست؟
دوست ندارند موفقیت هاى کشتى را ببینند، از اینکه 82 درصد از مدال هاى 
ورزش ایران براى کشتى است ناراحت هستند. در صورتى که این موفقیت هاى 
براى مملکت است. کشتى مثل نفت و خلیج فارس است، متعلق به ایران است٬ 
عوض اینکه کمک کنند پیشرفت کشتى بیشتر شود، تالش مى کنند این رشته 
را نگه دارند تا بقیه به آن برسند! یادشان رفته که کشتى ورزش ملى ماست. 
فدراسیون کشتى زیر مجموعه وزارت ورزش است اما کشتى از ورزش ایران 
بزرگتر است. من با این جریان مشکل دارم وگرنه مخلص همه هم هستم. این 

جریان باید از ورزش جمع شود، زیرا خیلى ها را از کشتى فرارى داده است.
*گسترش فضاى کشتى در مجموعه ورزشى آزادى تا کجا ادامه دارد؟

جهاد ادامه دارد (با خنده)
*گفته مى شود علیرضا دبیر خسته شده و نمى خواهد رئیس 
فدراسیون بماند و از حاال هم نصیرزاده (رئیس فدراسیون بدنسازى) 
تایید  را  شنیده ها  این  کرده،  انتخاب  خود  آلترناتیو  عنوان  به  را 

مى کنید؟
محکم  کنم  مى  صحبت  شما  با  که  حاال  همین  ولى  نیست  درست 

ایستاده ام که در انتخابات شرکت نکنم.
*چرا، خسته شدید؟

من اصال خسته نمى شوم. اعتقاد دارم کار که براى خدا باشد، خستگى 
ندارد. از اینکه مى بینم یکسرى تو کار کشتى مى گذارند ناراحت مى شوم. 
من یک جاهایى با اینها برخورد مى کنم اما بعدا خیلى ناراحت مى شوم. 
سیاسى  من  اما  رسانند  مى  مرحله  آخرین  به  مرا  زود  خیلى  افراد  برخى 
رفتار نمى کنم و از راه هاى دیگر براى زدن آنها استفاده نمى کنم. تو روى 
این افراد سکوت نمى کنم تا در پشت سر، علیه شان کار کنم. هرکجا که 

احساس کنم کار غلطى انجام مى دهند، شفاف و صریح اعالم مى کنم. 
*واقعا در خلوت خودتان از برخى رفتارهایى که انجام مى دهید 

یا حرف هایى که مى زنید ناراحت مى شوید؟
نیست. من  نفسم  براى  به خداوندى خدا  ولى  ناراحت مى شوم  واقعا 

صداى کشتى هستم و براى این رشته ورزشى همه کار مى کنم.
به علیرضا دبیر بشود،  *اگر پیشنهاد حضور در وزارت ورزش 

از کشتى مى رود؟
ان شا اهللا هیچ وقت نمى شود.

*اگر شد؟
من اصال به این موضوع فکر نمى کنم. تمام فکر و ذکر من در کشتى 
که  است  اینجورى  من  کارى  شکل  کنم.  نمى  فکر  هم  فردا  به  و  است 
مسئولیتى را که برعهده دارم به نحو احسن انجام دهم. به جان بچه هایم 
صادقانه گفتم چون اگر به فکر این موارد بودم با خیلى از افراد در ورزش 

دعوا نمى کردم. 
*علیرضا دبیر خودش را مدیر موفق ورزشى مى داند؟

خیر.
*ولى خیلى ها در ورزش یا بیرون ورزش شما را موفق ترین مدیر 

ورزشى سال هاى اخیر مى دانند.
به خدا اصال به این موارد فکر نمى کنم. همه کارهایى که کرده ام وظیفه ام 

بوده زیرا اعتقاد دارم باید آن دنیا براى تک تک کارهایمان جواب بدهیم.
االن  داشت،  دبیر  علیرضا  مثل  مدیرى  فدراسیونى  هر  اگر   *

وضع ورزش چگونه بود؟
و  نیست  زنده  فردا  کند  فکر  ما  بگوییم مسئول  دبیر،  علیرضا  نگوییم 
دنبال رفتن به جاى باالتر نباشد، ورزش یا بهتر بگویم مملکت خیلى آبادتر 
از امروز بود. ما قبل از خدا باید به شهدا جواب پس بدهیم. من خیلى از آن 
دنیا مى ترسم، احساس مى کنم خودم نمى توانم جواب کارهایم را بدهم. 
برخى اوقات تصور مى کنم تمام این کارها براى نفسم است، دعا کنید این 

گونه نباشد چون اگر باشد باخته ام.
*و سوال آخر، حمید سوریان به فدراسیون برمى گردد؟

بخواهد  که  نبوده  رفتنى  است.  من  با  صبح  تا  شب  سوریان  حمید 
برگردد، او همیشه با من است. سوریان برادر کوچکتر من است و هیچ وقت 

شما دبیر و سوریان را از هم جدا نمى بینید.

اگر مى خواهیم کشتى  ام  گفته  همیشه 
متحول  را  تهران  کشتى  باید  بخورد،  تکان  ایران 
کنیم. نگاه بسیارى از استان ها به پایتخت است. 
در شورا که بودیم اتوبوس هاى BRT را آوردیم، 
به یکباره کل کشور سراغ آن رفتند. مترو را شروع 
کردیم، سایر استان ها هم به سمت مترو رفتند. 
هر کارى که در تهران شروع شود، به احتمال زیاد 
دیگران نیز تبعیت مى کنند. در کشتى نیز شرایط 
به همین شکل است، اینجا خوب کار کنیم کشتى 

ایران تکان مى خورد
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,vcù fHk<hË ;ú<vlHË nv sH‰ 1041 v,ciHÏ ̀V tVhc , kúÎäD vh ̀úJ sV=BhaJ hlH fHciL fI
htéòHvhè rHfG j<[ÈD nsJ ̀ÎNh ;Vn ;I nv fòúD hc >Ë vh lV,v lD.;ÁÎL^.

n, , lÎNhkD

nv sH‰ 1041 löHfÆHè n,,lÎNhkD nhoG sHgK rÈVlHkD >sÎH fI lÎCfHkD ;ú<v rChröéHË fV=Chv aN ,
tVchkI tûÎñD sVdU.jVdK noéV hdVhË l<tR aN fH eäJ v;<vn 7#82 eHkÎI lNh‰ x±Ï lHnÍ 06 léV vh lH‰ o<n
;ÁN..#.. hdK h,gÎK lNh‰ x± hdVhË nv fòA n,Ï sVuJ ckHË hsJ , fI k<uD htéòHvÏ jHvdòD fVhÏ noéV jHvdO.sHc
n, , lÎNhkD hdVhË lñö<ã lD.a<n.#.. tûÎñD v;<vnnhv n,Ï 001 léV ckHË hdVhË nv t†HÏ fHc fH v;<vn 11 eHkÎI
, 44 wNÊ eHkÎI , v;<vnnhv n,Ï 06 léV nhoG sHgK ckHË hdVhË fH v;<vn 7 eHkÎI , 32 eHkÎI hsJ ;I v;<vn n,Ê
nv lVp„I lÆNlHjD iÂÎK löHfÆHè j<sX tûÎñD fI eäJ vsÎNÍ hsJ..#.. tVchkI tûÎñD ̀S hc sÎÂÎK w™HlÈV
n,kNÍ sVuJ hdVhË nv hgÂåÎ: 4691 j<;Î<& j<hköéI f<n fHv ndæV , f¶N hc 75 sH‰ hdVhË vh nv n,Ï 001 léV
hgÂåÎ: wHpF kÂHdÁNÍ ;ÁN# kÂHdA ngåBdV hdK rÈVlHË hw™ÈHkD nv hgÂåÎ: 0202 j<;Î< , kHdF rÈVlHkD ,Ï
nv fHcÏ.iHÏ ;ú<viHÏ hs±lD& lñä<fÎJ fḦdD fVhÏ ,Ï nv lÎHË hbiHË hdíHn ;VnÍ f<n , pḦ fH hdK x±Ï
jHvdòD h, eHfJ ;Vn fI jHvdO.sHcÏ hnhlI lD.niN.#.iÂîÁÎK nv ]ÈHvlÎK n,vÍ vrHfJ.iHÏ n, , lÎNhkD rÈVlHkD
k<[<hkHË >sÎH nv ;<dJ& kHckÎK tHxÂI uÎNdHË nv 004 léV fH lHkU fH eäJ clHË 30#10^ 1 nrÎÆI rÈVlHË aN jH
v;<vn l„D vnÍ sÁD k<[<hkHË vh fú¥ÁN.#.. fH hdK kéÎíI& fHk<Ï n,kNÍ hdVhË h,gÎK lNh‰ x± nv fòA noéVhË vh
;öF ;Vn# hdK fVhÏ kòöéÎK.fHv hsJ ;I hdVhË fI lNh‰ x±Ï >sÎH nv hdK fòA nsJ lD.dHfN# hdVhË ̀ÎA hc
hdK nv iÎ} d: hc vnÍ.iHÏ sÁD fHk<hË fI lNh‰ x± nsJ kÎHtéI f<n#.

hs¥D

löHfÆHè hs¥D wñVhk<vnÏ rÈVlHkD [ÈHË nv hs„<,kD fV=Chv aN , sÂHkI fÎVhlD fHiV nv hdK vaéI fH vjäI 57
fI ;Hv o<n ̀HdHË nhn..#.. fÎVhlD fHiV ;I sHfÆI p†<v nv hgÂåÎ: clöéHkD 8102 ̀Î<k+ ]Hk+ ;VÍ [Á<fD vh nhvn
nv±̀kÎéöH hs„<,kD nv tÎÁH‰ 01 ;Î„<léV ̀HjÎÁH\ vrHfJ ;Vn , nv pHgD i™éHn , ̀ÁíL aN ;I 18 k™V nv hdK vrHfJ
p†<v nhaéÁN..#.. hdK vjäI aHdN hc k§V uNnÏ& vjäI [BhfD fI k§V kVsN hlH clHkD fHdN fVhÏ hdK [HdæHÍ hiÂÎJ rHmG
a<dL ;I fNhkÎL fÎVhlD fHiV kòöéÎK hs¥D.fHc hdVhkD hsJ ;I j<hköéI fI tÎÁH‰ löHfÆHè [ÈHkD vhÍ dHfN.#.

jÎVhkNhcÏ

nv löHfÆHè [HÊ [ÈHkD jÎVhkNhcÏ 2202 ;I fI lÎCfHkD fVcdG fV=Chv aN& ckHË l„D.̀<ù hdVhË fI
l<tÆÎJ.iHÏ ]úÂæÎVÏ nsJ dHtéÁN# nv lHnÍ jÎÂD jåHkîI fHnÏ& jÎL l„D jÎVhkNhcÏ ckHË fI uÁ<hË rÈVlHkD
[ÈHË nsJ dHtJ.#.. hdK ;HlÎHfD& nsJ.>,vnÏ fD.k§ÎV nv ,vcù ckHË hdVhË lñö<ã lD.a<n.#.. jÎL l„D ckHË hdVhË

S̀ hc w¶<n hc lVp„I kòöJ , kÎC hc n,v n,Ê nv vrHfJ.iHÏ lHnÍ jÎÂD jåHkîI fHnÏ& nv tÎÁH‰ lÆHfG jÎL l„D ckHË
jHd„ÁN fH kéÎíI 61 fV 21 fI ̀ÎV,cÏ vsÎN , lNh‰ x± vh hc >Ë o<n ;Vn#  ̀ÎA hc rÈVlHkD ckHË l„D.̀<ù jÎVhkNhcÏ
hdVhË nv lHnÍ jÎÂD jåHkîI fHnÏ& jÎL l„D j™Á+ ckHË hdVhË kÎC fVhÏ ,vcù hdK ;ú<v htéòHv>tVdÁD ;Vn , fVkNÍ
lNh‰ fVkC [HÊ [ÈHkD 2202 fVcdG aN# hdK jÎL nv vrHfJ fH 01 jÎL ndæV& sVhkíHÊ nv lVp„I ̀HdHkD lÆHfG

l„D.̀<aHË nhkÂHvμ rVhv =VtJ , fH ̀ÎV,cÏ nv hdK ndNhv& fH ;öF kúHË fVkC fV "v,Ï s¥<" hdöéHn.#.

j¥<hkN,

ckHË l„D.̀<ù hdVhË nv ̀HdHË löHfÆHè rÈVlHkD j¥<hkN,Ï ckHË 2202 >sÎH nv líÂ<ß fH ;öF 3 lNh‰ x±& 2 kÆVÍ
, d: kúHË fVkC fV s¥<Ï kòöJ rVhv =VtéÁN.#.. jÎL l„D j¥<hkN,Ï ckHË hdVhË nv fÎöJ , ̀ÁíÂÎK n,vÍ hc vrHfJ.iHÏ
rÈVlHkD >sÎH fH nvoúA kHiÎN ;ÎHkD ),cË 35- ;Î„<=VÊ(& ciVh ̀<vhsÂHuÎG ),cË 37- ;Î„<=VÊ( , h;VÊ oNh fÁNÍ
),cË 37ÿ ;Î„<=VÊ(& sI lNh‰ x± vh fI o<n hoéûHü nhn..#.. läÎÁH k¶ÂJ.chnÍ ),cË 94- ;Î„<=VÊ( , köéVË ,gD.chnÍ
),cË 26- ;Î„<=VÊ( kÎC fVkNÍ lNh‰ kÆVÍ aNkN , ciVh aÎNhdD ),cË 75- ;Î„<=VÊ( iL l<tR fI ;öF kúHË fVkC aN..#..
nv [N,‰ ̀HdHkD vnÍ.fÁNÏ jÎÂD& jÎL.iHÏ l„D ;VÍ.[Á<fD , ]ÎK nv kÎC [HdæHÍ n,Ê , s<Ê rVhv =VtéÁN#.

,hgÎäH‰ .

jÎL l„D ,hgÎäH‰ ckHË hdVhË nv ]Hv]<ã fHcÏ iHÏ ;ú<viHÏ hs±lD r<kÎI 1202.. .;I nv sH‰ 2202 fV=Chv
aN& nsJ fI ;Hv fCv=D cn , fH vhÍ.dHfD fI ndNhv tÎÁH‰ , ;öF lNh‰ kÆVÍ& j<hköJ x„öL 65 sHgI ;öF lNh‰
fV,Ë.lVcÏ fVhÏ ,hgÎäH‰ ckHË hdVhË vh fú¥ÁN› ,hgÎäH‰ ckHË hdVhË >oVdK fHv nv fHcdÈHÏ >sÎHdD 6691 l<tR fI ;öF
lNh‰ aNÍ f<n.#.noéVhË sV,rHlJ hdVhkD fH lVfÎæVÏ >göHkNvh ;ÂåNgD hdéHgÎHdD nv lVp„I =V,iD hdK löHfÆHè
sI fV d: hc sN hcf¥öéHË uä<v ;VnkN , , sI fV w™V fI lÎCfHË jV;ÎI fHoéÁN› hlH h,ì ;Hv noéVhË ,hgÎäH‰ hdVhË ̀ÎV,cÏ
fVhfV >bvfHdíHË nv ndNhv kÎÂI ̀HdHkD f<n jÎÂD ;I 03 vjäI nv vnÍ fÁNÏ [ÈHkD hc hdVhË fḦjV hsJ# hlH ,hgÎäH‰ ckHË
xäR ̀ÎA fÎÁD iH nv tÎÁH‰ sI fV w™V fI jV;ÎI fHoJ..#.. fI x<v ;„D uÂ„¥Vn noéVhË ,hgÎäH‰ hdVhË fH j<[I fI aVhdX
lé™H,júHË , iÂîÁÎK lñN,ndJ iH uÂ„¥VnÏ fḦjV hc pN hké§Hv f<n , n, a¥öJ sI fV w™V fVhfV jV;ÎI kÎC ]ÎCÏ
hc hvcù , jHvdòD f<nË kHdF rÈVlHkD ,hgÎäH‰ ckHË hdVhË nv fHcÏ iHÏ ;ú<viHÏ hs±lD ;L kÂD.;ÁN.#.

t<jäH‰ ,  t<jöH‰

jÎL l„D t<jäH‰ ckHË hdVhË nv j<vkÂÁJ >sÎH lV;CÏ l<s<Ê fI ;HtH fåS hc ̀ÎV,cÏ lÆHfG jH[Î¥öéHË&
rVrÎCséHË , jV;ÂÁöéHË , a¥öJ nvfVhfV hcf¥öéHË& fI uÁ<hË kHdF rÈVlHkD nsJ dHtJ# iÂîÁÎK jÎL l„D
t<jöH‰ ckHË hdVhË nv iÂÎK löHfÆHè uÁ<hË rÈVlHkD vh hc >Ë o<n ;Vn#.

,ckI fVnhvÏ

hgÈHÊ pöÎÁD fH ;öF lNh‰ x±Ï d¥†Vã ,ckI.fVnhvÏ ;ú<viHÏ hs±lD& jHvdO sHc aN# hdK kòöéÎK
x±Ï fHk<hË ;ú<vlHË nv hdK vaéI sÁæÎK nv d: vrHfJ fÎK.hgÂ„„D hsJ# h, nv líÂ<ß fVkC =VtJ#,vcù
fHk<hË hdVhË júÁI sVlHdI.=BhvÏ hsJ  noéV ,ckI fVnhv hdVhË nv fHcÏ iHÏ ;ú<viHÏ hs±lD nv líÂ<ß s<Ê
aN , lNh‰ fVkC líÂ<ß vh =VtJ hlH ,Ï fH ;öF lÆHÊ kòöJ d¥†Vã& fVhÏ kòöéÎK fHv fI uÁ<hË d: fHk<Ï
hdVhkD x±Ï löHfÆHjD fÎK.hgÂ„„D vh fVhÏ ,vcù hdVhË eäJ ;Vn..#.

,vcù fHk<hË nv
sHgD ;I =BaJ
,vcù fHk<hË nv
sHgD ;I =BaJ

  oÂHkN 
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اسمش «نوید» است؛ «نوید عبد زاده»، بچه گیالن. 
آرایشگرى توى خونش است. از آن بچه هاى با ذوق که 
با تکیه بر هنر آرایشگرى و ورودش به دنیاى ستارگان 
کرد.  پا  و  دست  خود  براى  نامى  زود  خیلى  فوتبال، 
شهرت او نزد اهالى فوتبال تا جایى رسید که «کارلوس 
کى روش»، سرمربى پرتغالى تیم ملى در تمام سالهاى 
اعتماد  او  وقیچى  دست  به  تنها  ایران،  در  حضورش 
داشت. این اعتماد به اندازه اى بود که «رئیس»،  او را 

مسافر دو جام جهانى و یک جام ملت ها کرد. 
به  ورودش  اندازه  به  او  شدن  آرایشگر  داستان 
نیست  بد  اما  نیست  جالب  فوتبال  ستارگان  دنیاى 
استادى،  مرحله  به  رسیدن  براى  هم  وى  که  بدانید 
به  شروع   81 «سال  است:  کشیده  بسیار  ریاضت 
اول شاگردى  سالهاى  کردم،  مغازه  یک  در  شاگردى 
مى کردم، یعنى کارم تى کشیدن، جارو، آوردن چاى، 

شستن لیوان و ظرف ها و ... بود.»
ما  داستان  آرایشگر  از  سخت،  روزهاى  همان 
مطرح  امروز  که  اى  گونه  به  ساخت؛  استاد  یک 
ایران، مو و ریش خود را  ترین چهره هاى فوتبال 

به او مى سپارند.
جالب  عرصه  این  به  ورودش  داستان  اما 
آرایش  را  موهایش  که  بازیکنى  است:«اولین 
اسبق  بازیکن  رضایى،  غالمرضا  کردم، 
سشوار  را  موهایش  و  رفتم  بود.  پرسپولیس 
اردوى  به  مرا  و  آمد  خوشش  خیلى  کشیدم. 
پرسپولیس دعوت کرد. رفتم و موهاى محمد 
بازیکنان  دیگر  به  بعد  و  زدم  هم  را  نورى 
و  ملى  تیم  اردوى  به  سپس  و  شدم  معرفى 

اهالى  جمع  به  که  بود  اینگونه  رفتم.  استقالل  اردوى 
فوتبال راه پیدا کردم.»

فوتبال  در  آرایشگرى  خاص  «آقاى  جالب  روایت 
ایران» را از زبان خودش بخوانید:

ن نوید، اول بگو بچه کجا هستى و چند سال دارى؟ 
کار آرایشگرى را از کجا شروع کردى و اصال چطور شد که 

به این حرفه عالقه مند شدى؟
 1366 سال  متولد  و  گیالن  استان  در  صومعه سرا  بچه   -
هستم و به لطف برادرانم حمید و مهدى وارد این مسیر شدم. 
اما رفته رفته به آن عالقه مند  ابتدا این کار را دوست نداشتم 

شدم.
 چرا بسیارى از آرایشگران ، شمالى هستند؟

م
چ

- شمالى هستند و اغلب هم گیالنى. شاید چون آرایشگرى 
در خون ما شمالى هاست.

محسوب  فوتبال  به  مندان  عالقه  از  هم  خودت   
ون

ها  فوتبالیست  و  با ورزشکاران  از آشنایى  قبل  مى شوى. 
هم ورزشگاه مى رفتى و یا خودت اهل ورزش کردن بودى؟

رفتم.  ورزشگاه مى  به  ملوان  بازى هاى  براى دیدن  بله.   -
خودم هم فوتبالیست بودم و به دلیل سرعت باالیم معروف بودم 
فوتبال  جاى  به  که  بود  این  قسمت  اما   ، عزیزى»  «خداداد  به 
(آرایشگرى)  شغل  این  در  حرفه اى، 

حرفه اى شوم.
 مشتریان شمالى هم 

وم
م

دارى؟

جالل  نورى،  پژمان  زارع،  مازیار   . بله   -
من  مشترى  شمال  اسبق  بازیکنان  از  دیگر  بسیارى  و  رافخایى 

بودند.
آشنا  فوتبال  به خصوص  و  ورزش  اهالى  با  چ چگونه 

شدى و آنها به مشتریان ثابت تو تبدیل شدند؟
غالمرضا  کردم،  آرایش  را  موهایش  که  بازیکنى  اولین   -
رضایى ، بازیکن اسبق پرسپولیس بود. رفتم و موهایش را سشوار 
کشیدم و خیلى خوشش آمد و مرا به اردوى پرسپولیس دعوت 
کرد. در واقع با یک سشوار ، راهم را به این عرصه باز کردم. سپس 
به اردو رفتم و موهاى محمد نورى را  زدم و بعد به دیگر بازیکنان 
معرفى شدم و سپس به اردوى تیم ملى و اردوى استقالل رفتم. 
اینگونه بود که به جمع اهالى فوتبال راه پیدا کردم. البته در این 
راه ، یکى از دوستانم که عکاس حرفه اى بود کمک کرد و ضمنا 
به  مرا  و  کشید  زحمت  خیلى  زمانى  آقاى  یعنى  دیگرم  رفیق 

فوتبالیست ها معرفى کرد.
درباره   . اى  بین هنرمندان هم مشترى داشته  د در 

آنها هم صحبت کن!
- بله . حامد بهداد، حامد آهنگى، میالد کى مرام و ...

بازیکن  موى  کردن  کوتاه  است؛  تر  سخت  کدام   
فوتبال یا بازیگر سینما؟

- راستش ، کوتاه کردن موى بازیگر سینما سخت تر است.

ات  ورزشى  بهتــــرین دوست  ب 
چه کسى است؟

- با همه آنها دوست هستم . تو خودت من را مى شناسى  و 
مى دانى با همه رفیق هستم.

 در بین بازیکنان کدامیک  بیشتر از بقیه از ریختن 
ى ى

د
موهایش مى ترسد؟

- داریوش شجاعیان که آخر هم موهایش ریخت.
با   ، داشتند  مو  ریزش  که  بازیکنان  از  تعدادى   

مشاوره تو نجات پیدا کردند . درباره آنها  صحبت کن!
- بله . نام نمى برم ولى تعدادى از آنها را نزد یک پزشک 

فرستادم و موهایشان نجات پیدا کرد.
اردوها  در  را  بسیارى  هاى  از شهرآورد  قبل   شب 

م
ش

ما  مخاطبان  براى  که  دارى  خاطراتى    . داشته اى  حضور 
جالب باشد؟

بازى  این  شب  ندارم  دوست  خودم  بخواهید  را  راستش   -
به اردو بروم چون فردا اگر یک تیم ببازد ممکن است برخى ها 
اما  نگرفتیم  نتیجه  و  نبود  ما خوب  براى  «نوید»  بگویند دست 
و  استقالل  اردوى  از شهرآورد ها در  این حرف ها قبل  تمام  با 
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... از ستاره هاى تیم ملى تا سرمربیان خارجى، همه زیر دست او نشسته اند

آرایشگرى کهآرایشگرى که «پسر کى  روش» 
صدایش مى زدند!صدایش مى زدند!

د
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پرسپولیس حاضر مى شوم و موهاى بازیکنان را اصالح مى کنم. 
 خاطره انگیزترین مسابقه اى که قبل از آن در اردو 

س پو
خ

بوده اى ، کدام است؟
- مى توانم از جام جهانى روسیه و آن بازى هاى خوب تیم 

ملى نام ببرم.
 و بدترین خاطره؟

م ى
و

- همان جام ملت ها که به ژاپن باختیم و حذف شدیم.
آ آیا چهره اى بوده که دلت مى خواسته مشترى ات 

باشد اما هنوز زیر دستت نیامده؟
- من 100 بازیکن دارم و تقریبا هر کسى که خواسته ام را 
اصالح کرده ام. یادم هست یک روز که  براى تماشاى یک مسابقه 
فوتبال به ورزشگاه رفته بودم با خودم گفتم ، یعنى مى شود یک 
روز من موهاى اینها را کوتاه کنم؟ کمتر از سه هفته بعد ، خدا 

خواست تا همان اتفاق برایم بیفتد.
 چند بازیکن استقالل و چند پرسپولیسى مشترى 

و
چ

تو هستند؟
بازیکن پرسپولیس  دارم و موهاى  این فصل حدود 20   -

خیلى از استقاللى ها را هم مى زنم. 
 چند نفر از لژیونرها مشترى ات هستند؟

ز ى
چ

سردار،  طارمى،  مهدى  موهاى  من  هایشان.  خیلى   -
دقیقا  االن  ام.  کرده  کوتاه  را  دیگر  هاى  خیلى  و  جهانبخش 
جزو  هم  خودم  من  البته  داریم.  لژیونر  چند  که  نیست  یادم 
جام  یک  و  جهانى  جام  دو  به  لژیونر هستم چون  آرایشگرهاى 

ملت ها اعزام شده ام.
م مدل موهاى رامین رضاییان در جام جهانى 2018 

خبرساز شد . ظاهرا کار تو بود؟
 2018 جهانى  جام  برتر  مدل   10 جزو  مدل  آن   . بله   -
انتخاب شد. یادم هست که آن مدل را با همفکرى خود رامین 
انتخاب کردیم. اول ، کوتاه کردم و به رامین گفتم سفیدتر کنم 
که گفت بزن و در نهایت آن مدل خلق شد. مدل موهاى رامین، 
خاص است و خودش هم انسان خوش سلیقه اى است. او مدل 
موهایش را خودش انتخاب مى کند و با من هم مشورت مى کند.
 معموال مدل ها را خودشان انتخاب مى کنند یا ریش 

ش
م

و قیچى را به تو مى سپارند؟
- امروزه  بازیکنان اغلب از مدل هاى ایتالیایى و انگلیسى 
الگو بردارى مى کنند اما خب ، نظر من را هم مى خواهند. برخى 
از آنها هم به دنبال الگوى خودشان هستند اما در نهایت مشورت 

مى کنند و نظر مرا مى پرسند.
 چگونه با کى روش آشنا شدى؟

ى
چ

-جا دارد از «آرین قاسمى»، مترجم او یاد و تشکر کنم که 
مرا به ایشان معرفى کرد. 

ر رابطه خوبى با کارلوس کى روش داشتى و در تمام 
بودى.  او  آرایشگر  داشت،  ایران حضور  در  که  سالها  این 

درباره شخصیت بیرون از زمین او صحبت کن!
- او واقعا بزرگ و آدم شناسى قوى بود. وقتى مى دید یک 
نفر از بودن کنار او سوءاستفاده نمى کند اعتماد مى کرد. من در 
زمان او به دو جام جهانى روسیه و قطر رفتم و در اردوى تیم ملى 

بودم و یک بار هم به جام ملت هاى آسیا رفتم.
 آیا کى روش مدل موهایش را خودش انتخاب مى 

و م
آ

کرد یا اینکه از تو هم مشورت مى گرفت؟
خودت صالح  کارى  هر  گفت  مى  و  نبود   زیاد حساس   -
کى  براى  هستى.  ما  تیم  جزو  تو  گفت  مى  بده.  انجام  مى دانى 
روش ذات آدم ها خیلى مهم بود و از افراد دورو بدش مى آمد. 

بچه هاى تیم ملى به من مى گفتند تو پسر کى روش هستى.
اصالح  هنگام  که  بوده  بازیکن  یا  و  مربى  کدام   

چ

موهایش استرس داشته اى؟
- اولین بار که موهاى کى روش و آقا کریم (باقرى) را زدم 

استرس داشتم.
 تو موهاى اسکوچیچ را هم اصالح مى کردى. درباره 

رس
ت

تفاوت هاى رفتارى آنها (کى روش و اسکوچیچ) صحبت 
کن!

- او هم انسان خوش قلبى بود اما ابهت کى روش را نداشت.
فوتبال هم صحبت  درباره مسائل  با کى روش  آیا   

و
آ

مى کردى؟
- خیر.

د در بین مربیان خارجى ، چه کسانى به جز کى روش 
مشترى تو بوده اند؟

- برانکو، اسکوچیچ، استراماچونى و ... تا یادم نرفته بگویم که 
استراماچونى هم خیلى جنتلمن بود.
 بازیکنان خارجى چطور؟

چ ر
ب

ایمون  بدانید که موهاى  اما جالب است  بودند  - خیلى ها 
زاید قبل از آن شهرآورد معروف که سه گل به استقالل زد را من 

کوتاه کرده بودم.
و  استقالل  اردوهاى  در  مسابقات  از  قبل  معموال   

ر و

پرسپولیس حضور دارى. این حضورت قطعا موجب مى شود 

تا اعضاى تیم ها به تو اعتماد داشته باشند. چگونه 
این اعتماد آنها را جلب کرده اى؟

- آنها مى دانند که من هرگز حرف هاى داخل اردو 
را بیرون نمى برم. خود شما هم متوجه این موضوع شده 
اید. یکى از دالیلى که کى روش مرا به اردوى تیم ملى 
مى برد و همیشه به من اعتماد داشت، همین مسئله بود.
اردو  در  آرایشگر  یک  حضور  با  مربیان   

و ر ى

مخالفتى ندارند؟
- مخالف که هستند اما دیگر مرا مى شناسند. البته 
خودشان  با  بازیکنان  از  برخى  که  شده  مد  دیگر  االن 
رفتن  که   87 سال  از  من  اما  مى برند.  اردو  به  آرایشگر 

آرایشگر به اردو، مد نبود به اردوى تیم ها مى رفتم.
چه  موهاى  ایران ،  فوتبال  مربیان  بین  در   

ر

کسانى را اصالح مى کنى؟
- االن آقا کریم باقرى.

ب بامزه ترین بازیکن ایران چه کسى است؟
- داریوش شجاعیان.

و ولخرج ترین فوتبالیست؟
- آرمین سهرابیان.

اهمیت  به ظاهر خود  بقیه  از  بیشتر  بازیکن   کدام 
ر
ک

مى دهد؟
- رامین رضاییان.

 حساس ترین بازیکن؟
ر

ح
- رامین رضاییان، آرمین سهرابیان، فرشاد فرجى و دانیال 

اسماعیلى فر.
 در بین چهره هاى ورزشى غیر فوتبالى، چه کسانى 

ى
د

مشترى ات هستند؟
همچنین  و  والیبالیست ها  از  تعدادى  و  تفتیان  حسن   -
بچه هاى فوتسال مثل طیبى٬ سنگ سفیدى و تعدادى از مجریان 

صدا و سیما. 
چهره هاى  این  تا  شده  موجب  تو  مهارت  بى شک   

و
ب

به  را  روز  مدل هاى  آنکه  براى   . باشند  مشترى ات  مطرح 
آنها ارائه کنى ، چه کارهایى را انجام مى دهى؟

- آرایشگرى «ته» ندارد و اگر خودم را به روز نکنم ، عقب 
مى افتم. این قانون کار من است.

 آیا تا به حال شده از این کار خسته شوى و به فکر 
م ى

آ
تغییر شغلت بیفتى؟

- همانطور که در باال گفتم من این شغل را دوست نداشتم 
ورود  آن  به  که  گفتم حاال  با خودم  وارد شدم  آن  به  وقتى  اما 

کرده ام ، باید بهترین باشم.
 آیا این چهره هاى سرشناس در پرداخت دستمزدت 

م ر
آ

خساست هم به خرج مى دهند؟
- نه. همه آنها رفقاى من هستند. من حرفى از پول نمى زنم 
برخى  باشند مى دهند.  داشته  و خودشان هرچقدر که دوست 
بیشتر و برخى کمتر. خودم هم سعى مى کنم بهترین کارم را 
ارائه دهم. معتقدم وقتى کارم را درست انجام دهم ، پول هم به 

سمتم مى آید.
 در پایان ، اگر صحبتى دارى مى شنویم.

ى م
دد

هم  بعد  و  کنم  مى  تشکر  ورزشى  کیهان  و  شما  از  اول   -
جا دارد از همکارانم و تیم خوبى که در سالن دارم تشکر کنم، 
 : ببرم  را  آنها  تک  تک  نام  دارم  دوست  که  حرفه اى  تیم  یک 
محمد کریانى، مهدى نصراهللا زاده، کامران آفتابى، پوریا امیدى، 

ابوالفضل جهانبخش، عرشیا نازى، پوریا پارسى و ...
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a¥<Í kÈ†J hgÂåÎ: & cdV sHdI
,vcù sÎHsD ! .

,vcù iHÏ k<dK nv ̀Vj<Ï hkNdúI iHÏ lé¶Nn ,
léÁ<ß h[éÂHuD & tViÁæD & hréûHnÏ & sÎHsD ,     fÎK
hgÂ„„D fHv,v aN , nv pN tHwG n, [Á+ [ÈHkD h,‰ ,
n,Ê & cdV k™<b k§HÊ iHÏ rNvè , sVlHdI rVhv =VtJ ,
fI d¥D hc lÈL jVdK hfChviHÏ sÎHsD jäNdG aN jH
a¥<Í , nvoúA >vlHË iHÏ kÈ†J hgÂåÎ: cdV sHdI
f„ÁN ,vcù sÎHsD lñ< =Vnn & jH [HdD ;I >gÂHË kHcÏ
fH hsé™HnÍ hc hgÂåÎ: & t„ö™I k|hnV̀séD vh jä„ÎY ;Vn
, hkNdúI iHÏ tHaÎöéD nv hdéHgÎH fH cfHË ,vcù nv
lÎHndK fCvø , [ÈHkD t<jäH‰ jí„D dHtJ# fNdK jVjÎF
lHl<vdJ iHÏ ;Hl± lé†Hn , lé™H,è fH lHiÎJ ,vcù
fI >Ë såVnÍ aN jH fH ]ÁÎK j™¥VÏ clÎÁI vaN , j<s¶I
,vcù nv ;ú<viHÏ [ÈHË h,‰ tVhiL a<n , wHpäHË
lÁHtU [ÈHkD fVhÏ jÆ<dJ hv;HË ,vcù , [ÈHkD ;VnË
>Ë j±ù ;ÁÁN & ]Vh ;I cfHË lúéVμ ,vcù nv iÂI
[HÏ nkÎH &;HvfVn iH , ;Hv;VniHÏ rHfG hké§Hv o<n vh
nhvn , r<hkÎK , r<huN fÎK hgÂ„„D ,vcù kÎC nv líHlU
, sHclHË iHÏ fCvø fÎK hgÂ„„D jñJ jö„X iÂÎK
rNvè iHsJ , >kÈH iöéÁN ;I nv jÁ§ÎL & jN,dK ,
jû<dF hdK r<hkÎK kÆA >tVdÁD lD ;ÁÁN# hw<̈ o„R
d: [VdHË fCvø  fÎK hgÂ„„D kÎHclÁN cfHË lúéVμ &
u±mR , bhmÆI lúéVμ & r<hkÎK lúéVμ , fHchv
lúéV;D hsJ ;I iÂI >kÈH vh nv hfChv fD fNd„D fI kHÊ
",vcù" lD j<hË dHtJ jH =VÍ iHÏ kH=ú<nÍ , sòJ
"tViÁæD - sÎHsD" fH sVhkæúéHË zVdT ,
iÁVlÁNhkI ,vcù fI vhpéD =ú<nÍ a<n , pÆHkÎJ
l¥HjF , hué±Ï yV,v l„D nv ;úÂ¥A iH , vrHfJ
iHÏ lÁ¢ÆI hÏ & rHvÍ hÏ , [ÈHkD fI heäHè fVsN #  d¥D
hc ;Hv;VniHÏ ,vcù nv uVwI vrHfJ iHÏ fÎK hgÂ„„D
& ;öF lÁCgJ fVhÏ ;ú<viH , n,gJ iHsJ# käHdN hc
k§V n,v nhaJ ;I ,vcù jÁÈH l<vn hsé™HnÍ hsé¶ÂHv
=VhË , rNvè iHÏ fCvø sÎHsD , k§HlD rVhv kÂD
=ÎVn f„¥I ;ú<viHÏ jHcÍ hséÆ±‰ dHtéI , ;<]: kÎC
hc >Ë fI uÁ<hË hfChvÏ lÈL [ÈJ i<dJ fòúD & ;öF
[HdæHÍ , aÁHsHdD nv k§HÊ fÎK hgÂ„„D fÈVÍ lD fVkN#
nv pÎ¢I ,vcù l„D , nv lVciHÏ nho„D kÎC iV
;ú<vÏ fVhÏ fÈVÍ fVnhvÏ hc cfHË lúéVμ ,vcù nv
[Hl¶I kHiÂæ<Ë o<n lD ;<aN , nvwNn hsJ jH fNdK
,sÎ„I oX lúD pH;ÂÎJ , hiNh́     sÎHsD hù vh
nv rHgF v,dNhniH , fVkHlI iHÏ lòé„T ,vcaD nkäH‰
;ÁN # .

zÈ<v ndå„ÂHsD ,vcù .
ndå„ÂHsD hc [Â„I ,h\Í iHÏ sÎHsD l<vn hsé™HnÍ

nv uVwI lÁHsäHè fÎK hgÂ„„D hsJ , nv l¶ÁH >Ë vh " tK
, uÂG viäVÏ , lBh;Vhè fÎK l„éÈH fI lÁ§<v pû<‰
sHcù j<hÊ fH vqHdJ léÆHfG " j¶VdT ;VnÍ hkN # nv
,hrU ndå„ÂHsD fI iNhdJ v,hfX fÎK hgÂ„„D , lNdVdJ
lÁHsäHè lÎHË n,gJ iH ̀VnhoéI , lÈL jVdK aHoûI

;Hv;Vn ,vcù , ndå„Â__
, líVÏ sÎHsJ oHv[D iV ;ú<vÏ hsJ jH n,gJ iH
fI ;Â: >Ë , hc xVdR kÂHdÁN=HË vsÂD , yÎV vsÂD
, fH hsé™HnÍ hc l¥HjäHè & lBh;Vhè , l±rHè iH & fI
[ÂU fÁNÏ & iÂHiÁ+ sHcÏ , jHlÎK lÁHtU ,d|Í dH
uÂ<lD o<n fåVnhckN# nv [ÈHË hlV,c & ndå„ÂHsD hc
l™È<Ê hséVhj|d¥D , sÎHsD tVhjV vtéI , xÎT ,sÎ¶D
hc fHcdæVhË yÎV n,géD vh nv fV lD =ÎVn# nv hdK lÎHË
,vcù lD j<hkN kÆA d¥D hc fHcdæVhË hw„D hlH yÎV
vsÂD n,gJ iH vh hd™HM ;VnÍ , nv ̀ÎúäVn hiNh́
ndå„ÂHjÎ¥D aHË >kÈH vh dHvÏ ;ÁN # sHclHË iHÏ fÎK
hgÂ„„D ,vcù & löá<̈Ë , nsJ hkNv;HvhË &
,vca¥HvhË , lVfÎHË , jÎL iHÏ ,vcaD iV d: s™ÎVhË
;ú<viHÏ léä<ß o<n nv v,dNhniH , lÁHsäJ iHÏ
lòé„™D iöéÁN ;I f¶†H lÎ„Î<Ë iH lòHxF & xVtNhv
, fÎÁÁNÍ nhvn# sÎHséÂNhvhË fH hsé™HnÍ hc cfHË lúéVμ
,vcù nv fÎK [<hlU , l„G rHnv fI k™<b iöéÁN , ,vcù
lD j<hkN fI lVhjF jHeÎVhè uÂÎR jVÏ köäJ fI
ndå„ÂHsD sÁéD nv [<hlU iŃ hdíHn ;ÁN & jH [HdD
;I fÈä<n v,hfX sÎHsD fÎK n,‰ vrÎF , léòHwL &
=HÍ hc xVdR hvjäHxHè ,vcaD hkíHÊ aNÍ hsJ # ,d|=D
iHÏ [ÈHË aÂ<‰ ,vcù nv xD hdK sH‰ iH iÂ<hvÍ
=öéVù dHtéI , nhlÁI k™<b , rNvè sHclHË iHÏ
,vcaD fI a¥G fD sHfÆI hÏ nv pH‰ htChdA hsJ#
=öéVù tK >,vÏ hx±uHè , hvjäHxHè & aä¥I iHÏ
h[éÂHuD , ,[<n vsHkI iHÏ lòé„T j<hÊ fH ̀<aA
=öéVnÍ , ckNÍ v,dNhniHÏ ,vcaD & nv htChdA k™<b&
rNvè , lñä<fÎJ ,vcù kÆA fI sChdD nhaéI hkN #
iÂîÁÎK lÁHtU hréûHnÏ , lÁHsäJ iHÏ s<n >,v
jíHvÏ , hréûHnÏ l<[F j<s¶I wÁ¶J =VnaæVÏ
nv ;ú<viH aNÍ hsJ# fH ]ÁÎK lÆNlI hÏ aHiN zÈ<v
ndå„ÂHsD ,vcù nv lÎNhË sÎHsJ fI uÁ<hË cdV aHoI
ndå„ÂHsD uÂ<lD f<nÍ hdL# l¶V,́ jVdK kÂ<kI
ndå„ÂHsD ,vcù & ndå„ÂHsD ̀ÎÁ+ ̀Á+ nv sH‰
..1791.. lÎ±nÏ hsJ & clHkD ;I séHvÍ iHÏ lÎNhË
,vcù l<[F uHnÏ sHcÏ v,hfX ndå„ÂHjÎ: fÎK ]ÎK
, >lVd¥H aNkN# =HÍ ndå„ÂHsD ,vcù l<[F fHc=úJ
líNn ;ú<viHÏ l®†<ã , lÁC,Ï nv uHgL sÎHsJ
aNÍ hsJ # fHcÏ iHÏ hgÂåÎ: sH‰ ..4691.. j<;Î< hc
>Ë [Â„I hsJ & löHfÆHjD ;I fHc=úJ n,fHvÍ \h̀K vh
fI [Hl¶I [ÈHkD ̀S hc a¥öJ j„O >Ë ;ú<v nv [Á+
[ÈHkD n,Ê jöÈÎG ;Vn# iÂîÁHk¥I fHcÏ iHÏ >sÎHdD
sH‰ ..4791.. jÈVhË ̀HÏ ]ÎK vh fI lÎHndK fÎK hgÂ„„D
,vcù & ̀S hc sH‰ iH jÁA , hkC,h fHc kÂ<n # .

,vcù & rNvè kVÊ ;ú<v
fD a: ,vcù hlV,cÍ d¥D hc ̀HdI iHÏ hréNhv iV

;ú<v , n,géD hsJ  & uHl„D ;I péD lD j<hkN l<[F
htChdA lúHv;J sÎHsD nv [<hlU =Vnn# ndå„ÂHsD
,vcù lD j<hkN löÎVÏ kVÊ vh fVhÏ hdíHn j®ÎÎVhè
sÎHsD tVhiL ;VnÍ , l<[F j„¢ÎT t†HÏ l<[<n ,
htChdA j¶HlG , hvjäH£ sHckNÍ fÎK n,gJ iH a<n #
,vcù & vsHjVdK wNh , ̀ÎHÊ d: ;ú<v hsJ ;I lD
j<hkN j<[I [ÈHË vh fI o<n [„F ;ÁN , nv f¶N nho„D
l<[F jÆ<dJ cdV sHoJ iH & j<s¶I u„L , tK >,vÏ &
hdíHn jöÈÎ±è & j<gÎN eV,è & ;Â: fI vaN hréûHnÏ

, j<s¶I ̀HdNhv =Vnn# ,vcù kÆA lÈÂD nv ̀BdVù ,
hd™HÏ  pÆ<Ø d: ;ú<v nv [Hl¶I [ÈHkD fHcÏ lD
;ÁN# ,vcù lD j<hkN w„P , eäHè vh fÎK n,gJ iH hdíHn
;VnÍ , j¶HvqHè r<lD , tVnÏ vh fH kCnd: ;VnË oVnÍ
tViÁ+ iH fI d¥NdæV ;HiA niN# ,vcù lD j<hkN
föéVÏ lÁHsF vh fVhÏ jä„ÎY >vlHË iH , hvcù iHÏ
pH;L fV [<hlU tVhiL ;ÁN , l<[F a¥G niD fI
ht¥Hv uÂ<lD , htChdA ,pNè l„D ,  iÂæVhdD a<n
# fI iÂÎK ngÎG ,vcù vh lûNhrD hc rNvè kVÊ iV
;ú<v lD nhkÁN# fH j®ÎÎV lHiÎJ k§HÊ fÎK hgÂ„G
läéÁD fV rNvè sòJ & rNvè kVÊ & läéÁD fV hvcù
iHÏ tViÁæD , h[éÂHuD fH iŃ jñJ jHeÎV rVhv nhnË
ht¥Hv uÂ<lD & hdíHn j®ÎÎV nv ht¥Hv , hkNdúI iH hc xVdR
[„F , [Bã  , kI h[äHv , c,v & n,gJ iH vh líHã ;Vn
jH jÂV;C fÎúéVÏ fV ndå„ÂHsD uÂ<lD , hk<hß >Ë nhaéI
fHaÁN # n,gJ iH s¶D nhvkN fH hsé™HnÍ hc >Ë & ht¥Hv
uÂ<lD vh fH o<n iÂVhÍ ;ÁÁN jH fH lú¥±è ;ÂéVÏ
fVhÏ nséÎHfD fI hiNh́ sÎHsJ o<n l<h[I a<kN #
hw<̈ hsé™HnÍ hc tViÁ+ , lÆ<gI iHÏ lVjäX fH >Ë , fI
oNlJ =VtéK hfChviHÏ tViÁæD& n,gJ iH vh fH
lÆH,lJ ;ÂéVÏ nv [<hlU iŃ v,fV, lD ;ÁN # nv
ndå„ÂHsD uÂ<lD & ;ú<viH fVhÏ hdíHn biÁÎJ
lêäJ hc hvcù iH & tViÁ+ , sÎHsJ o<n & fH sVlHdI
=BhvÏ nv lÎNhË [Bhã ,vcù föéV lÁHsäD vh fVhÏ
uVqI lñû<̈è tViÁæD , hiNh́ l„D o<n tVhiL
;VnÍ hkN # nv hdK lÎHË föÎHvÏ hc ;HvaÁHsHË&  ,vcù
, v,dNhniHÏ ,vcaD vh fI uÁ<hË d¥D hc cdV líÂ<uI
iHÏ tViÁ+ j„ÆD ;VnÍ , hc >Ë fI uÁ<hË ndå„ÂHsD
k<dK dHn lD ;ÁÁN# h=V hc lÁHfU ndå„ÂHsD ,vcù nv
]Hv]<ã d: fVkHlI hséVhj|d: fI nvséD hsé™HnÍ
a<n , hdK lÁHfU léÁHsF , iL vhséHÏ hséVhj|Ï ,
hiNh́ sÎHsJ oHv[D fI ;Hv =VtéI a<kN & kI jÁÈH
hl¥HË jñÆR hiNh́ ndå„ÂHjÎ: nv hdK p<cÍ tVhiL jV
lD =Vnn f„¥I jÆ<dJ lÁHfU l<[<n nv ,vcù fH kÎJ
heV=BhvÏ nv v,hfX fÎK hgÂ„„D o<n nv uÂG l<[F
jÆ<dJ l†HuT , j<s¶I iÂI [HkäI ,vcù nv ;ú<viH
o<hiN aN# h=V fåBdVdL ;I hlV,cÍ rNvè kVÊ & rNvè
fVjV nv [ÈHË hsJ & fI k§V & ,vcù kÎC lÁHsF jVdK
,sÎ„I fVhÏ huÂH‰ rNvè kVÊ fVhÏ iV ;ú<vÏ j„ÆD
lD =Vnn# .

fÎÁA ,vcaD nv v,hfX
ndå„ÂHjÎ:  .

fH hdK j™HsÎV nv o<hiÎL dHtJ ;I h=V
sÎHséÂNhvhË uVwI v,hfX ndå„ÂHjÎ: hc fÎÁA ,vcaD
lÁHsäD köäJ fI lÁHfU ndå„ÂHsD l<[<n nv ,vcù
fVo<vnhv fHaÁN& hl¥HË jñÆR hiNh́ l<vn k§V fVhÏ
>kÈH fI lVhjF fÎúéV o<hiN f<n# nv [ÈHË hlV,c rNvè
ndå„ÂHjÎ: ,vca¥HvhË & nh,vhË & lVfÎHË & jÎL iH , sHclHË
iHÏ ,vcaD & hc ndå„ÂHè iHÏ vsÂD h=V fÎúéV käHaN
;ÂéV kÎöJ# fI iÂÎK ngÎG ;ú<viH hc hdK lÁHfU fVhÏ
vsHkNË ̀ÎHÊ o<n fI [Hl¶I [ÈHkD fI a¥G löéÆÎL ,
dH yÎV löéÆÎL hsé™HnÍ hfChvÏ lD ;ÁÁN # l<q<ß lÈL
ndæV & fVrVhvÏ hvjäH£ , j¶HlG lÁHsF fÎK v,hfX fÎK
hgÂ„G oHv[D )fòA ndå„ÂHsD( , p<cÍ ,vcù hsJ #

d¶ÁD iÂHkæ<kI ;I rNvè kVÊ ,vcù & iCdÁI iHÏ
ndå„ÂHjÎ: ;ú<viH vh ;HiA nhnÍ , jñÆR hiNh́
sÎHsJ oHv[D >kÈH vh jöÈÎG lD ;ÁN & nséæHÍ
löá<‰ sÎHsJ oHv[D nv iV ;ú<v kÎC fHdN qÂK
pÂHdJ ;HlG , fVrVhvÏ j¶HlG lÁHsF fH p<cÍ ,vcù
& nv oNlJ jñÆR hiNh́ ,vcaD , jÆ<dJ hvjäHxHè
, htChdA nhlÁI k™<b kÂHdÁN=HË ;ú<vaHË nv sHclHË
iHÏ fÎK hgÂ„„D  rVhv =ÎVn # fÁHfVhdK qV,vè nhvn ;I
>nhã , lÈHvè iHÏ ndå„ÂHsD , v,hfX uÂ<lD ,
hoéûHwD lÁHsF fVhÏ p†<v nv ]ÁÎK lÎHndÁD
fVhÏ s™ÎVhË ,vcaD kÎC v,aK , jäÎÎK a<n# iÂHk¢<v
;I uNÊ hnvhμ ,vcaD fVhÏ sÎHséÂNhvhË , löá<̈Ë
v,hfX ndå„ÂHjÎ: ;ú<v iCdÁI ch hsJ & uNÊ hnvhμ
>nhã & lÈHvè iH , nhkA sÎHsD kÎC fVhÏ p<cÍ ,vcù
cdHË fòA f<nÍ , hdK n,n nv kÈHdJ fI ]úL ;ú<v
o<hiN vtJ # fÁHfVhdK j¶ÎÎK hséVhj|Ï lÁöíÂD ;I
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fé<hkN p<cÍ ,vcù vh fI hfChvÏ rNvjÂÁN , jHeÎV =Bhv nv
;ú<v jäNdG ;ÁN pHmC hiÂÎJ hsJ & ,vcaD ;I fI
uÁ<hË d: hfChv j<hkÂÁN fé<hkN nv oNlJ nséæHÍ
sÎHsJ oHv[D ;ú<vù rVhv =VtéI , lÁHtU l„D >Ë
vh jHlÎK ;ÁN # xä¶H ndå„ÂHsD ,vcù fHdN iL [ÈJ ,
iL s< fH ndå„ÂHsD sÎHsD iV ;ú<vÏ fHaN #.

[HdæHÍ ,vcù nv sÎHsJ oHv[D
lH ;íHsJ?

léHs™HkI ,vcù nv ;ú<v lH iÂ<hvÍ pÎH£  o„<è
sÎHséÂNhvhË f<nÍ hsJ & sÎHséÂNhvhkD ;I kI fÎÁA
, fûÎVè ,vcaD nhaéI hkN  , kI hc p<cÍ jòûûD o<n
nv uHgL sÎHsJ fVhÏ jÆ<dJ hv;HË ndå„ÂHsD ,vcù
nv ;ú<v fÈVÍ fVnÍ hkN & sÎHséÂNhvhkD ;I dH iÎ} xVó
, fVkHlI hÏ fVhÏ jÆ<dJ , j<s¶I hvjäHxHè ,vcaD
kNhaéI hkN dH hdK fVkHlI iH wVtH v,Ï ;HyB lHkNÍ , fI

lVp„I h[Vh kVsÎNÍ hsJ# jú¥ÎG a<vhÏ
sÎHséæBhvÏ ndå„ÂHsD ,vcù nv ;ú<v d¥D hc
qV,vè iH dH fI j¶äÎVÏ & p„ÆI l™Æ<nÍ hÏ hsJ ;I
j<gÎJ >Ë r¢¶H fHdN fH  ,chvè hl<v oHv[I fHaN &
a<vhdD léú¥G hc ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: & ,chvè
,vcù , [<hkHË & hsHjÎN & kòäæHË , ;HvaÁHsHË
u„<Ê sÎHsD , u„<Ê ,vcaD  , htVhn fH jíVfI ,
;Hv;úéI hÏ ;I sH‰ iH uÈNÍ nhv lÁHwF fÎK
hgÂ„„D nv sHclHË iHÏ ,vcaD f<nÍ , ,vcù lH vh nv
hdK líHlU kÂHdÁN=D ;VnÍ hkN# löHgI n,Ê fñE
k§Hvè fV kñ<Í uÂ„¥Vn , ;Hv;Vn nséæHÍ iHÏ
h[VhdD nv p<cÍ ,vcù hsJ &  hdÁ¥I tNvhsÎ<Ë
iHÏ l„D fV hsHõ ;NhÊ fVkHlI & kÎHc , iNtD köäJ
fI l¶VtD kÂHdÁN=HË lH nv líHlU , sHclHË iHÏ
fÎK hgÂ„„D ,vcù )lÁ¢ÆI hÏ & rHvÍ hÏ , [ÈHkD (
hrNhÊ lD ;ÁÁN# fD a: hdíHn d: kÈHn k§HvjD

fVhÏ ̀ÎúäVn hiNh́ j¶ÎÎK aNÍ nv p<cÍ ndå„ÂHsD
,vcù hc hj±́ ,rJ & hkV\Ï & lÁHfU , iV =<kI s<M
hsé™HnÍ hpéÂHgD , nv h,g<dJ rVhv nhnË lÁHtU
aòûD [„<=ÎVÏ o<hiN ;Vn# jú¥ÎG a<vhÏ
sÎHséæBhvÏ ndå„ÂHsD ,vcù nv ;ú<v käHdN
[ÁäI w<vÏ , kÂHdúD nhaéI fHaN& f„¥I fI ̀úé<hkI
a<vhd¶HgD ,vcù fHdN ;„ÎI      qÂHkJ iHÏ h[VhdD
¨cÊ fVhÏ iÂö< sHcÏ t¶HgÎJ iH , fÈVÍ =ÎVÏ hc
jÂHÊ zVtÎJ iHÏ l<[<n nv ;ú<v tVhiL aNÍ ,
r<hkÎK , >mÎK kHlI iHÏ l<vn kÎHc >Ë kÎC jN,dK ,
jû<dF a<n# jN,dK sÁNiHÏ iÂ¥HvÏ vhiäVnÏ
fÎK ,chvè hl<v oHv[I fH nséæHÍ iHÏ ,vcaD ,
sHdV kÈHniHÏ bdVfX& hrNhÊ iHÏ iÂHiÁ+ fVhÏ
jÆ<dJ t¶HgÎJ iHÏ vsHkI hÏ [ÈJ hvjÆHÏ
ndå„ÂHsD ,vcù nv ;ú<v & jú¥ÎG   ;Hv=HÍ iHÏ
>l<caD lòé„T fVhÏ ndå„ÂHè iHÏ vsÂD nv

[ÈJ iÂ¥HvÏ fH nséæHÍ ,vcù , jöÈÎG nv j¶HlG
iHÏ l<vn kÎHc xVtÎK & hdíHn sHc ,;HvÏ lÁHsF
fVhÏ j¶ÎÎK aHoW iHÏ hkéòHã lNdVhË aHdöéI
, ̀ViÎC hc sÎHsD fHcÏ , k™<b nv tNvhsÎ<Ë iHÏ
l„D , ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: & >l<cù lNdVhË , bÏ
k™¶HË p<cÍ ,vcù pHqV nv v,dNhniH , líHlU fÎK
hgÂ„„D fH aVhdX& pöHsÎJ iH ,  l<r¶ÎJ sÎHsD
;ú<v lÎCfHË & aÁHsHdD ;VsD iHÏ l<eV fÎK
hgÂ„„D , jN,dK , h[VhÏ fVkHlI iHÏ vhiäVnÏ
;öF , hvjÆHÏ s¢P ;VsD kÂHdÁN=HË ,vcù
;ú<v nv sHclHË iHÏ fÎK hgÂ„„D  & iÂI    lD
j<hkÁN fòúD hc fVkHlI iHÏ l<vn kÎHc [ÈJ j<s¶I
, jÆ<dJ ndå„ÂHsD ,vcù dH fI j¶äÎVÏ & " rNvè
kVÊ " ;ú<vlHË fHaÁN#  .

  lÈVhkD .
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چرا ستاره هاى نسل فعلى فوتبال فقط در زمین٬ ستاره هستند؟

فاتحه عصیان را بخوان!
اعتقاد داشت هر عصرى قهرمانان خاص خود  ژان پل سارتر، 
ظهور  نسل  همان  ویژگى هاى  با  قهرمانانى  عصر،  هر  در  و  دارد  را 

مى کنند.
 اگر این گزاره را درست بپنداریم، باید اعتراف کنیم ستاره هاى 
برخالف  روزگارشان،  و  نسل  مشخصات  مانند  نوین،  فوتبال 
قدیمى ترها، تنها یک سوپرمن درون زمین هستند، نه یک منجى و 
قهرمان بیرون از میدان. هر آنچه وجود دارد، درون صحنه نمایش 
به خاطر جدایى یک  نیست. دیگر یک شهر  بیرون خبرى  و  است 
ستاره از یک تیم، تجمعات اعتراض آمیز به راه نمى اندازد چون نسل 
ما مى داند بازیکن در زمین تولید شده و در زمین تاریخ انقضایش 
سر مى رسد؛ در حالى که مارادوناها از دل یک آشوب تاریخى متولد 
به  زدند، قالبى  به شانه  اش چنگ  را دیدند،  تا بخت شان  و  شدند 
از دست هایش براى  سمت آسمان ساختند و اوج گرفتند. مارادونا 
یک قالب تاریخى استفاده نامشروع کرد و نامش وارد کتاب تاریخ 
ملتش شد. نسل فعلى اما غالبا قالبش به طناب تکنولوژى و  کمک 
وجهى  چند  براى  مجالى  کم تر  دیگر  و  مى کند  گیر  ویدئویى  داور 

شدن یک ستاره فوتبالى وجود دارد. 
نبرد ابدى٬ اما صرفا فوتبالى

دوئل رونالدو و مسى در زمینه عناوین فردى و کسب رکوردها، 
بى شک پروزن ترین و جذاب ترین نبرد 2 نفره در تاریخ فوتبال است 
اما مساله اینجاست که مسى و رونالدو، چند وجهى بودن اسطوره هاى 
قدیمى را در شخصیت خودشان ندارند و تمام نمایششان منحصر 
حرفه  موارد  جز  «استاد تمام» ها،  همه  مانند  مسى  است.  زمین  به 
خودش، کم تر هنرى در سایر رشته ها دارد و از آن جا بیش تر اوقات، 
چهره اى خجالتى نشان مى دهد، نمى تواند مقابل رسانه ها بایستد و 
تبدیل به یک شخصیت فرافوتبالى شود. رونالدو اما حتى بیش تر از 
بى  نظیر در  فنى  توانایى  از  مسى غرق در کار خودش است. خارج 
درجه بعدى، براى او آنقدرى که چهره و استایل مهم جلوه مى کند، 
سایر زمینه ها اهمیت ندارد و اینجاست که تفاوت امثال مارادوناها با 

این نسل مشخص مى شود.
ستاره  چند  دستان  با  که  لذت هایى  از  بوده  پر  فوتبال  تاریخ 
سوسو  خاصى  رنگ  با  هرکدام  که  ستار ه هایى  شده؛  خلق  ما  براى 
زدند. شاید در بین این طیف هاى رنگى، رنگ هایى زیباتر از زرد هم 
وجود داشته اما این رنگ بیش از بقیه انواع خودش در شاد کردن 
بخشى از مردم نقش آفرینى کرده چون در هر 22 جعبه رنگى فوتبال 
برزیل  واقعى  اولین ستاره کاریزماتیک  نماینده داشته.  حداقل یک 
یک بازیکن کم تر شناخته شده به نام لئونیداس بود؛ کسى که در 
سکوت خبرى دنیا یک سال قبل از جنگ جهانى دوم مقابل لهستان 
هت تریک کرد، تنها گل تیم مقابل چکسلواکى را زد، در تنها رقابتى 
بود  نیمه نهایى  ایتالیا در  نزد، شاهد شکست تیمش مقابل  که گل 
و سرانجام با زدن 2 گل به سوئد، هم خودش آقاى گل شد و هم 
برزیل را به اولین مقام سومى اش در دنیا رسوند. جنگ جهانى دوم 
هر عیبى که داشت، امتیازى به بزرگى تولد یک اسطوره را با خودش 
به همراه آورد. لئو، بیرون میدان هم یک ستاره بود و با جمع آورى 

کمک براى کودکان، حسابى محبوب شد.
از این که در آغوش  ادسون آرانتس دوناسیمنتو، 8 سال بعد 
پدرش، پا به پاى همه مردم برزیل بابت فاجعه ماراکانا  و از دست 
رفتن قهرمانى دنیا در خانه اشک ریخت در جام جهانى 1958 و با 
زدن یک گل خارق العاده در فینال٬ آن هم در سن 17 سالگى به 
شد.  تبدیل  جام جهانى  فینال هاى  تاریخ  در  گل  زننده  جوان ترین 
«سلطان پله» مثل  لئونیداس فقط یه جرقه نبود اما بعد از اینکه 
یک  او  جاى  به  و  شد  مصدوم  دوم  بازى  در  زد  گل  اول  بازى  در 
ستاره دیگر فوتبال برزیل سوسو زد؛ او کسى نبود جز پرنده کوچک 
که  صورتى  و  فرد  به  منحصر  استیل  گارینشا.  برزیل؛  خوشبختى 
نماى کاملى از فقر یک انسان بود از گارینشا یه چهره خاص ساخت؛ 
شاید خاص ترین چهره جام 62 . هر چند در گل هاى فینال نقشى 
نداشت اما اگر نبود، برزیل اساسا به فینال 
نمى رسید! او، مرد اول، بهترین گلزن 

و بهترین بازیکن جامى بود که در پایانش برزیل به دومین و فعال 
پله برگشت  آخرین قهرمان 2 دوره متوالى جام جهانى تبدیل شد. 
و 8 سال بعد دنیا را به آتش کشید. جام جهانى 1970 به بهترین 
در  رومانى  و  مجارستان  دروازه  گشودن  داشت.  تعلق  دنیا  بازیکن 
تاریخى،  فینال  در  ایتالیا  دروازه  کردن  باز  البته  و  گروهى  مرحله 
تصاحب  در  مهمى  نقش  اما  نرساند  گلى  آقاى  به  را  پله  چند  هر 
همیشگى جام ژول ریمه توسط سلسائو و تبدیل شدن پله به عنوان 
مردم  دوش  روى  جام  پایان  در  وقتى  داشت.  جام  بازیکن  بهترین 
از  یکى  انگلیسى  بنکس  روزى  بود  نمانده  یادش  کسى  دیگر  بود، 
بهترین عکس العمل هاى دروازه بانان در تاریخ فوتبال را مقابل ضربه 
سر پله رقم زده بود. زمان گذشت؛ تصاویر رنگى تر شد و بعد از پله 
تا چند سال برزیل خال یک ستاره همه فن حریف را حس مى کرد. 
تله سانتانا، نه جرزینیو داشت، نه توستائو و نه رولینیو اما دلرباترین 
داستان را درباره بازنده هاى جام جهانى نوشت. برزیل 1982 انباشتى 
از ستاره بود. زیکو، ادر، سوکراتس و فالکائو ستاره هایى بودند که با 
داشتنشان حیف بود تیمى لحظه اى دفاع کند تا مبادا شعبده بازیشان 
نرسیدند چون  به حق خودشان  ابرستاره  این 4  بدهد!  از دست  را 
برزیل دفاع کردن بلد نبود و گرنه یک امتیاز بازى با ایتالیاى زیرك 
پائولو روسى را مى گرفت و جاى آن ها جام را باالى سرش مى برد. 
فوتبال  نفر در آن جام هنوز در حافظه  این 4  همکارى و گل هاى 
و  آلمائو  اما  رفت  این جمع  از  ادر  بعد،  دارد. 4 سال  ویژه اى  جاى 
سوکراتس  جمع  این  در  شدند.  اضافه  شعبده بازها  جمع  به  کارکا 
سرش  سیاسى  تبلیغات  بابت  که  روزایى  آن  در  بود.  دیگرى  چیز 
حسابى شلوغ بود، هدبند و شعارهاى سیاسى روى آن، براى خودش 
کلى طرفدار داشت. درون زمین این نثر زیبا، یک نظم کامل بود؛ 
قطعه اى تکرار نشدنى از یک شعر زیبا. حیف که در زیباترین بازى 
پالتینى  و  و سوکراتس  بود  بیش تر  پنالتى ها  زور  تاریخ جام جهانى 
آن ها  مشابه  کارى  سزار  ژولیو  و  کردند  خراب  پنالتى  2 سمت  در 
برزیل کارلوس  بعد،  ببازد. 8 سال  باز هم  رویایى  تیم  تا  انجام داد 
و  بود  گرفته  درس  قبلى  اتفاقات  از  ستاره   2 سردمدارى  با  آلبرتو 
بازى دفاعى، مسیر فوتبال این کشور را عوض کرد.  با یک سلسله 
ببتو از الکرونیا و روماریو از بارسلونا در آن تیم کم هنر برزیل یک 
سر و گردن باالتر از همه بودند. از گلزنى به روسیه، کامرون و سوئد 
برداشت.  راه  از سر  را  میزبان  آمریکاى  با گلش  ببتو  شروع کردند. 
جذاب  بازى  در  مازینیو  و  ببتو  روماریو،  تایى  سه  بغل  بچه  رقص 
داد چهره هاى  مجوز   3 این  به  و  یک چهارم نهایى خلق شد  مرحله 
کاریزماتیک بیرون میدان هم باشند. ببتو در آن بازى مقابل هلند 
گل زد و روماریو با باز کردن دروازه راولى پیر در نیمه نهایى، برزیل را 
پس از 24 سال به فینال جام جهانى برد. آنجا در 120 دقیقه بازى در 
ورزشگاه رز بال لس آنجلس پاى هیچ کدام به گل باز نشد. روماریو به 
سختى پنالتى دوم برزیل را گل کرد و درنهایت با کوبیده شدن ضربه 
باجوى بزرگ به آسمان، روماریو و ببتو جام چهارم را براى «زردها» 
به ارمغان آوردند. در مراسم جشن قهرمانى، نوجوان بازى ندیده اى 
حضور داشت که 4 سال بعد در قامت بهترین بازیکن جهان، کانون 
گلزنى اش  موتور  دلیما  نازاریو  لوئیس  رونالدو  گرفت.  قرار  توجهات 
به شیلى  با زدن 3 گل  و  از مرحله حذفى جام 98 روشن کرد  را 
و هلند تیم را به فینال برد اما شب قبل از بازى به خاطر استرس 
زیاد دچار تب و غش شد. به زور نایک و اسپانسرهاى قوى فیفا به 
عنوان یک شبح با رنگى پریده در زمین حاضر شد و با شکست 3 بر 
صفر تیمش، جام را ترك کرد. 4 سال بعد خسته از مصدومیت هاى 
متوالى به دنیاى فوتبال درس قدرت و ظرافت داد. 8 تا گل زد؛ از 
جمله گل رویایى به ترکیه در نیمه نهایى یا 2 گلش به کان، بهترین 
بازیکن جام در فینال. البته این بار 2 دستیار هم داشت؛ رونالدینیو 
و ریوالدو. «تریپل آر» هرکدام صحنه و لحظات خاص خودشان را 
از مخمصه نجات داد و   را  بلژیک تیم  به  با گلزنى  داشتند. ریوالدو 
تصویر  تمارضش در بازى با ترکیه نشان داد چقدر در بیرون زمین 
به سیمن  را  براى گفتن دارد. رونالدینیو گلى فوق العاده  هم حرف 
پراشتباه زد و شوت بدون دورخیز ریوالدو به رونالدو اجازه داد در 

فینال گل بزند.« 3 آر»  برزیل رو به جام پنجم رساندند. همه انتظار 
داشتن آن تیم فوق العاده با اضافه شدن کاکا به جاى ریوالدو مثل 
برزیل 62 از قهرمانى دفاع کنه. رونالدو کار خودش را کرد و  بهترین 
گلزن تاریخ جام جهانى شد. کاکا هم درخشید اما رونالدینیو ستاره 
بازیکن  برزیلى ترین  زیدان،  که  شبى  در  باالخره  و  نبود  همیشگى 
زمین نام داشت، سلسائو با باخت یک بر صفر مقابل فرانسه در مرحله 
یک چهارم نهایى ازجام بیرون رفت. بهترین فرصت براى آدریانویى که 

مى توانست یه رونالدوى دیگر بشود از دست رفت.
در جام 2010، برزیل بدون رونالدو، بدون ستاره کلیدى بود. 
خودى  به  گل  با  و  نشدن  تاثیرگذار  قدر  آن  روبینیو  نه  و  کاکا  نه 
ملو، برزیل یک باردیگر در مرحله یک چهارم نهایى سرافکنده به خانه 
برگشت. با ظهور نیمار، امیدوارى برزیل به جام خانگى به باالترین 
میزان رسیده بود. از اشک شوق هنگام نواخته شدن سرود ملى در 
بازى افتتاحیه جام 2014 تا زدن 2 گل به مکزیک در همان بازى و 
2 گل دیگر به کامرون در آخرین بازى مرحله گروهى، نیمار حرف 
اول و آخر مردم کشورش شده بود. به شیلى گل نزد و وقتى زونیگاى 
کلمبیایى دنده اش را شکست، قلب یک ملت از کار ایستاد. همه به 
بیمارستان رفتند تا برایش دعا  بخوانند. خودش از طریق تلویزیون 
پیامى پر از اشک و آه  داد اما این ها ثمرى نداشت. پاى بازیکنان هم 
مثل قلب مردم از کار ایستاده بود و در نیمه اول عجیب ترین بازى 
تاریخ جام جهانى، برزیل به شکل متوالى از آلمان گل مى خورد. در 
بلوهوریزنته...  در  فاجعه  یه  رقم خوردن  و  بریک  نهایت شکست 7 
نیمار از همان روز بازى نیمه نهایى جام 2014 تصمیم گرفت دیگر 
برزیل را تنها نگذارد. پنالتى منجر به شکسته شدن طلسم قهرمانى 
در فوتبال المپیک را گل کرد. شاید برخالف ستاره هاى نسل قبل 
یاد  به  روز   15 در  مو  مدل   3 رکورد  خاطر  به  بیش تر  فعال  برزیل 
تالش  بیش تر  هر  اما  درخشش  و  گلزنى  خاطر  به  نه  شود،  آورده 
مى کند و حتى با وجود این که بیرون زمین هم بازیکن پرحرف و 
حدیثى است، برخالف اکثر اسالفش، آن کاریزماى یک ستاره در حد 
باجو، مارادونا و ماتئوس را ندارد. این که چرا برخالف گذشته، یک 
ستاره تنها درون زمین حرف مى زند، سوالى با جوابى بسیار زمان بر 
موضوع،  اصلى ترین  شاید  است.  زیادى  بسیار  توابع  در بردارنده  و 
عریان بودن زندگى ستاره جماعت براى مردم عادى٬ آن هم به لطف 
حضور گسترده شبکه هاى اجتماعى باشد. شبکه هاى اجتماعى اجازه 
مرموز بودن را از ستاره ها گرفته اند و حاال کوچک ترین اقدام آن ها 
اقدامات  شدن  عادى  نوعى  دلیل  همین  به  است؛  ذره بین  زیر  هم 
شدن  نزدیک  طرفى  از  و  گرفته  شکل  ستارگان،  طرف  از  روزمره 
این ستاره ها  از  اجازه ساختن بت  به زندگى مردم عادى هم  آن ها 
روزانه  اقدامات  از  درآوردن  سر  براى  ما  کنید،  تصور  نمى دهد!  را 
و  مى گذاشتیم  سر  پشت  مراحل  کلى  باید  قبل،  نسل  ستاره  یک 
شاید، شاید به برخى اطالعات دسترسى پیدا مى کردیم اما حاال دیگر 
نیازى به این همه کنجکاوى نیست. این اتفاق، هر چند باعث شده 
سبک زندگى ستاره ها حداقل به اندازه سابق براى مردم عادى دست 
نیافتنى نباشد اما اجازه هم نمى دهد یک ستاره بزرگ پا را فراتر از 
عادات و روزمرگى هاى مرسوم بگذارد. تفاوت مسى و مارادونا این بود 
انتخاب مى کرد  از شبکه هاى اجتماعى،  که مارادونا در عصر دورى 
به خاطر مالحظات  نسل جدید  اما ستارگان  انجام دهد  کارى  چه 
مالى و غیر مالى بسیارى، مجبورند توسط رسانه ها براى کار مورد 
نظر انتخاب شوند!  از طرفى، ستاره هاى فوتبال به هر دلیلى که نفوذ 
سالیق رسانه اى قطعا یکى از مهم ترین  آن هاست، عصیان اسالفشان 
فرانسه در جام جهانى در  کاپیتان  اولین  ویالپالن،  الکس  ندارند.  را 
زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازى در کوران جنگ جهانى دوم به 
عضویت ستون جاسوسى «وافن اس اس» نازى درآمد و شهروندان 
کشورش را آزار مى داد. او عاقبت به جوخه اعدام سپرده شد اما امثال 
ویالپالن کم نبودند. نمونه عجیب تر دیگر، لئون دى فریتاس بود. این 
برزیلى در حال حاضر ناشناس به گفته بیننده هاى بازى هایش، قبل 
از عصر پله، از او هم بهتر بود اما مشکالت روحى برجاى مانده از 
دوران پرمشقت کودکى کار دستش داد و در نهایت مردم او را در 

ممرتضى یاسرى نیا م مرتضى یاسرى نیا
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تیمارستانى در حال خوردن کاغذ روزنامه هایى که روزى در مدحش 
مى نوشتند، یافتند! 

ستاره عصیان گر دیگر، ماتیاس سیندالر، ستاره تنها اتریش طالیى 
تاریخ فوتبال در دهه 50 بود؛ کسى که در دوران اشغال کشورش به 
دست نازى ها در یک بازى جلوى هیتلر حاضر نشد سوگند وفادارى 
به آلمان را بخورد و با لباس متفاوتش، نام اتریش را زنده نگه داشت. 
سیندالر در نهایت به مشکوك ترین شکل ممکن از دنیا رفت! در نسل 
فعلى چند بازیکن در این حد عصیان گر مى شناسید؟ اولگر پریسیاس، 
و  رایکارد  دوران طالیى  در  بارسلونا  و خوب  مشهور  نه چندان  مدافع 
گواردیوال در زمینه چرایى لزوم جدایى کاتالونیا از اسپانیا، کتاب تالیف 
کرده بود و خود رهبر جنبش یک گروه مخالف دولت مرکزى اسپانیا 
نام داشت اما از آنجایى که فاقد  عامه پسندى ظاهرى تعریف شده از 
سوى شبکه هاى اجتماعى بود، گزینه خوبى براى مطرح شدن خارج 

از زمین فوتبال تشخیص داده نشد. بله٬ از آنجایى که هر عصر قهرمان 
خاص و متعلق به مختصات زمان خودش را دارد در عصر فعلى فوتبال، 
از ماست بیرون مى کشد، عصرى که به  عصرى که تکنولوژى، مو را 
خاطر پول بیش تر، مدام تورنمنت اضافه مى شود، در عصرى که رئال 
نه به عشق چشم و ابرو و دفاع از حقانیت بارسلونا، بلکه به خاطر منافع 
مشترك در قضیه سوپر لیگ، مقابل اتهام ثابت شده کاتالونیایى ها از 
آن ها دفاع مى کند، نباید منتظر ظهور یک ستاره در زمین و قهرمان 
در بیرون میدان بود. ستارگان نسل ما در زمین حتى وقتى گل مى زنند 
هم اختیار شادى کردن ندارند و اگر هم شادى کنند، VAR در صورت 
لزوم شادیشان را پس مى گیرد! آن  ها به عصر جدید تعلق دارند؛ عصرى 
عادالنه تر اما نه الزاما زیباتر. انگار اشاره دست داوران هنگام ارجاع به 
VAR، همان حصارى چهارگوشى است که براى فوتبالیست هاى عصر 
جدید ساخته اند. با این حال هر عصر زیبایى هاى خاص خودش را دارد. 

زیبایى هایى که براى دیدنش، باید چشم ها را به سمت و سویى جدید 
عادت داد؛ هر چند در نهایت شاید این قدر که دلتنگ مارادوناها و پله ها 

هستیم، فردا روز دلمان براى تماشاى نیمار، مسى و رونالدو لک نزند. 
از  آبى»  پرنده  یک  با  «شاعرى  مجموعه  در  بوکوفسکى 
وسیله  به  را  در  زنگ  رفت،  خانه  به  که  مى کند  روایت  شخصیتى 
یخچال  در  را  تلفن  و  کرد  قطع  را  تلفن  زنگ  پوشاند،  پارچه اى 
گذاشت، کرکره ها را پایین کشید و 3 روز تمام بى حرکت روى تخت 
خوابید. به قول خودش در آن 3 روز هیچ کس زنگى نزد و هیچ کس 

دلش براى او تنگ نشد! 
با  شده  کم تر  که  باشد  ما  عصر  ستاره هاى  حکایت  این  شاید 
رفتنشان دلمان برایشان تنگ شده باشد. بدون هیچ گونه تردیدى، 
این فوتبال به وجود ستاره- شاعرى مثال رونالدینیو احتیاج مبرمى 

دارد.
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خودت  شکلیه  چه  این   -
لباس  چــرا  ســاختى؟  رو 

خرگوشى پوشیدى؟!
امســال  چون  -گفتم 
سال خرگوشــه٬ به این 
ما  به  هم  نگاهى  یه  هوا 

بندازى!

دارم  بته  -آهاى 
بى بته هاش بیان!
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بدرى  ســیزده  روز   -
بازى  بــا چــى  شــماها 

مى کنید؟

ساله  همه  معمول  -طبق 
با سرنوشت ورزش ایران!

مشکل دانش

مشکل افراد کاردان

مشکل آقازاده ها

مشکل بى برنامگى مشکل تخصص
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  ;HläÎC i<aÂÁN 

=~ , =™J uÎNhkI fH ̀æHÍ k<vÏ & ;H̀ÎéHË jÎL t<jäH‰ fHk<hË l„<hË , o<hiV ̀|lHË k<vÏ&  lNdVuHlG t¶„D «r<Ï såÎN». .

iV aF o<kI lH « fVkHlI k<n » f<n. ! .

Œ.]ÁN sHgéI ?
.- 63 .sH‰. .
Œ.ckN=D
.- .rä± fH ̀Nv , lHnv nv lñ„I jHcÍ >fHn f<ndL&

ḧË nhoG aÈV iöéÎL#& d: noéV 9 sHgI fI kHÊ
i„ÁH nhvÊ & ]ÈHv fVhnv , n, o<hiVdL , sHdI ̀Nv ,
lHnv fḦÏ sVlHË iöJ. # .

Œ o<añHgD ;I o<hiV lNdVuHlG
l„<hkD ?

.- .]Vh käHaL  & ̀|lHË d: ̀Hv]I >rHsJ.  ! .
Œ oNhpHt§D nv 63 sHgæD. .?
.- .lÎò<hiL nv löÎV lVfÎæVÏ , vhÍ hkNhcÏ

>;HnlD l„<hË pV;J ;ÁL. # .
Œ ,réD [<hkéV f<nÏ?. .
.- .iV aF nv lÁC‰ fH fHfH , lHlHË , hu†HÏ

oHk<hnÍ fVkHlI k<n nhaéÎL & fI |̀lHË f¶N hc
iVfHcÏ nv lÁC‰  =ÎV lD nhndL ;I ]Vh nv >kíH
a<è kCnÏ & `Hõ kNhnÏ & =G kCnÏ , hc hdK
pVtÈH ### ̀|lHË iL nv lñHwVÍ oHk<hnÍ fI sá<ḧè
lH [<hã lD nhn. #.

Œ uÎN kCnd¥I & oHkI j¥HkD?. .
.- .sÁJ ndVdÁI hsJ hlH ckN=D fVhÏ lVnÊ

aÈV o<Ï fH hdK cgCgI hoÎV oÎ„D sòJ aNÍ &
>nÊ n‰ , nlH© kNhvÍ ;I fH ndNË yL >kÈH aHnÏ ;ÁI
! hlÎN,hvÊ yL hdK [<vÏ ndæV kûÎF lVnÊ ;ú<v
lH kúI. ###.

Œ uÎNÏ. .?
.- .hc ̀Nv, lHnv , fCv=éV iH fHviH uÎNÏ

=VtéL. .
Œ hc ̀|lHË ]D?. .
.- .lHaHhg„I uÎNÏ o<fD lÎNÍ & lä„®A

iVsH‰ lÎVÍ fḦ. ### .
Œ hc >vc,iHè [H kÂ<kNÏ. .?
.- .fH vtéK fI [„< & fV j¶Nhn >vc,iH htC,nÍ lÎúI

,gD lK jH;Á<Ë fI iÂI >kÈH vsÎNÍ hÊ & sH‰ räG
k§VÊ hdK f<n nv h,ì hc t<jäH‰ ;ÁHvÍ =ÎVÏ ;ÁL
;I hdK [<vÏ iL aN # hË haHhg„I fH j±ù cdHn fI
fÆÎI >vc,iHdL o<hiL vsÎN. #.

Œ ]I >vc,iHdD ?. .
.- .>vc, lD ;VnÊ ,qU , j<[I fI t<jäH‰ fHk<hË

fÈéV fúI ;I ḧË v, fI vaNÍ & fVhÏ lVfÎæVÏ & vhÍ
hkNhcÏ >;HnlD oÎC fVnhaéI hÊ. #.

Œ hc ]I ]ÎCÏ vk{ lD fVÏ?. .
.- .lVnÊ hc k§V hréûHnÏ , l¶ÎúéD nv aVhdX

sòéD iöéÁN , hdK fVhÊ uBhã >,vÍ & fHdN
löá<̈Ë oÎ„D fÎúéV hc hdK fI t¥V lVnÊ fHaÁN

S̀ hc 71 sH‰ p†<v löéÂV nv jÎL t<jäH‰ fHk<hË l„<hË & jV[ÎP lD niN fH kúHË ;H̀ÎéÁD & hc nkÎHÏ fHcdæVÏ oNhpHt§D , tHc n,Ê ckN=D ,vcaD hù vh fH jÁÈH noéV kHckÎÁA i„ÁH oHkL
nkäH‰ ;ÁN & tHxÂI k<vÏ & fH hsL löé¶Hv ̀æHÍ & o<hiV =VhkÆNv ̀|lHË k<vÏ fHcd¥K hsäR t<jäH‰ hdVhË , lNdVuHlG t¶„D jÎL l„<hË & lD o<hiN nv tHc n,Ê >vc,iHÏ t<jäHgD & voJ lVfÎæVÏ
vh fV jK ;ÁN & >;HnlD l„<hË vh vhÍ hkNhcÏ , fH j¶„ÎL köG [<hË & ndK o<n vh köäJ fI noéVhË fH >jÎI t<jäH‰ hkCgD hnh ;ÁN # fH v,hfX uÂ<lD föÎHv uHgD & =~ , =™J j„™ÁD lH vh ̀BdVtJ jH fVhÏ
aÂHvÍ k<v,cÏ lí„I & lûHpäI uÎNhkI nhaéI fHaÎL. # .

# rÎÂJ iH fÎHn ̀HdÎK dH pÆ<Ø lVnÊ fVÍ fḦ. .
Œ lHaÎK ]D nhvÏ ?. .
.- .fVgÎHkS#.. .
Œ rÎÂéA ]ÁNÍ ḧË?. .
.- .hiÂÎJ kÂD nÊ &  t<jäH‰ fHk<hË fVhÊ fÎúéV

hvcù nhvÍ#.. .
Œ rVlCÏ dH >fD ?. .
.- .tÆX l„<hË & læV lÎúI hkCgD ]D fHaD

nÊ hc rVlC , >fD fCkD?. ! .
Œ nvfHvÍ hdK hsHlD k§Vè ]ÎI ?. .
.- .wHgP kÎH ̂ lNdV , lVfD fH nhkA & ̀|lHË ̂

hs¢<vÍ lK & sÎV,õ ̂ iÂÎúI [H,dN & lVdL
hdVhkN,sJ ̂ ̀HdI =Bhv t<jäH‰ fHk<hË nv hkCgD &

[H,dN [ÈHkæÎVÏ ̂ j¶Vd™A vh aÁÎNÊ & u„D nhdD
^ tVhjV hc t<jäH‰ & pöK dCnhkD ^ fH lVhÊ &
[ÈHkäòA ̂ =Î±kD fH j¶ûF & löD ̂ d: hgæ< &
v,kHgN, ̂ huí<fI t<jäH‰. .

Œ h=V hc >sÂHË d: nkÎH fVhè ̀<‰ fäHvÍ. .?
.- .vhÍ hkNhcÏ >;HnlD t<jäH‰ fHk<hË fH kHÊ

l„<hË fH [Bã fHcd¥K hc 21 sH‰ jH fCv=öH‰
& iVsH‰ ]ÁN fHcd¥K fI jÎL l„D jñ<dG lD
niL. # .

Œ noéVè i„ÁH ]D ?. .
.- .fH vaN nv >;HnlD dI v,cÏ ;HÎ̀éHË l„<hË ,

såS jÎL l„D fúI. ..#.
Œ sVdH‰ iHÏ j„<dCd<kD?. .

.- .fH j„<dCd<Ë lÎHkI o<fD kNhvÊ & dI lNè
ǸvsḦv vh o<ã kæHÍ lD ;VnÊ#.. .

Œ iÁVlÁN l<vn u±rI?
.- .kÎ¥D ;VdÂD & d: fHv nv hkCgD hc kCnd:

fHiHù iL ;±Ê aNÊ hc vtéHvù oÎ„D o<aL h,lN.
# .

Œ ,vca¥Hv l<vn u±rI. .?
.- .̀|lHË [HÏ o<n nhvÍ & ,gD lK hc fîæD

aÎ™éI fHcÏ v,fVj< fH[< fHcd¥K hdéHgÎH f<nÊ. #.
Œ ;Hv oÎVo<hiHkI?. .
.- .hkíHÊ lÎNÊ h=V nséL fVsI , aVhdX

l¢„<ã fHaI. .
Œ fH ;NhÊ "sÎK" s™VÍ i™J sÎK

lòHg™D ?. .
.- .hÏ ;Hù & ̀<‰ iL sÎK nhaJ  jH >vc, lD

;VnÊ s™VÍ i™J sÎK fI ;HÊ lVnÊ#.. .
Œ =<aD l<fHdG?. .
.- .nhaéÁA ,h[äI hlH s<nù ;ÂéV hc qVvaI

& fI aH=VnhkL lÎæL hc 9 aF =<aD iH oHl<ù
, iÂI hc t†HÏ líHcÏ fÎHË fÎV,Ë. ..#.. .

Œ wHgP kÎH & ̀|lHË & hdVhkN,sJ › h,‰
`ÎA ;D lÎVÏ ?. .

.- .h,‰ fÈÂK wHgP kÎH & f¶Nù hdVhkN,sJ ,
sV>oV ̀|lHË#.. .

Œ ..hc ]I ;öHkD k™Vè nhvÏ ?. .
.- .>nÊ iHÏ vdH;Hv , nv,yæ<#.. .
Œ ̀|lHË k<vÏ ?. .
.- .fH píF , pÎH , fH lNdVdJ fḦ & nv sI sH‰

hoÎV hdK vh fI iÂI eHfJ ;Vn & iÂI lD =™éÁN
|̀lHË fH rä<‰ hdK löá<gÎJ & nhvÍ haéäHÍ fCv=D
lVj¥F lÎúI & ,gD iÂI ndNkN ;I nv aVhdX föÎHv
sòJ & fVhÏ fÈéV aNË l„<hË  ]I ;HviH ;I k¥Vn
& l„<hË ḧË d: vdH‰ iL fNi¥Hv kÎöJ ! , hdK
lNdVdJ o<ã ̀|lHË vh lD vsHkN. #.

iÂÎúI ̀úJ lK f<n hc h, lúH,vÍ lD =VtéL
fVhÊ oÎ„D cpÂJ ;úÎN. # .

Œ ;ÎÈHË ,vcaD?. .
.- .o<hiúH fI t<jäH‰ fHk<hË fÎúéV hiÂÎJ

fNiÎN & fVhÏ vaN fI pÂHdJ vsHkI iH kÎHclÁN
hsJ. # .

Œ jÂHaH=V?
.- .l„<hË fI uúR i<hnhv ckNÍ hsJ & iV ,rJ

fHcÏ nhvdL hc wäP sI iChv k™V fVhÏ pÂHdJ hc
jÎL fI ,vcaæHÍ lD >dÁN & ndæV jÎÂÈHÏ fHk<hË hdK
rNv [Â¶ÎJ kNhvkN & fH p†<v >kÈH hkV\Ï l†HuT
lD =ÎVdL & ,hr¶H hcaHË lÂÁ<kL. # .

Œ pV́ ̀HdHkD?. .
.- fVhfVÏ cË , lVn nv ckN=D , t<jäH‰ & hc

iÂI ;öHkD ;I fVhÊ cpÂJ ;úÎNkN fD kÈHdJ
såHsæChvÊ & hc oHk<hnÍ , n,séHË fÎúéV #.
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جام جهانى 2022 ، نمایشگاه تکنولوژى روز جهان بودجام جهانى 2022 ، نمایشگاه تکنولوژى روز جهان بود

بهشت تماشاگران بهشت تماشاگران 
قطر   2022 جهانى  جام  برگزارى  جهت  از   1401 سال 
ترین  تازه  نمایشگاه   ، دوم  و  بیست  دارد.جام  ویژه اى  اهمیت 
دستاوردهاى فوتبال بود و عالم توپ گرد عصر جدیدى را تجربه 
هاى  ورزشگاه  با  شهر  یک  و  پاییز  در  ها  بازى  برگزارى  کرد. 
مدرن و مجهز به تکنولوژى روز، جام بیست و دوم را نسبت به 
ادوار گذشته متفاوت ساخت. قطرى ها با زیرساخت قوى خود 
هر آنچه براى برپایى تورنمنتى مدرن الزم بود را به کار بستند.

همان روزى که قطرى ها میزبان جام جهانى 2022 شدند گفته 
و نوشته شد که جام جهانى در منطقه گرمسیرى از جهان برگزار 
ساز  چاره  هم  پاییز  در  دوم  و  بیست  جام  برپایى  و  شود  مى 
نخواهد بود ولیکن دیدیم که قطرى ها با کمک تکنولوژى روز 
مدرن شان،  هاى  ورزشگاه  در  مطبوع  و  جهان، محیطى خنک 
مهیا کردند و بااستقبال تماشاگران فوتبال جهان روبرو گشتند.

فیفا در همان برهه با ازدیاد منتقدان از اینکه میزبانى بزرگترین 
شد  داده  گرمسیر  و  کوچک  کشورى  به  جهان  فوتبال  آوردگاه 

نگرانى ها را در دست بررسى قرار داد.
به  قطر  به  جهانى  جام  میزبانى  اهداى  براى  نگرانى  اولین 
مسائل طبیعى و محیط زیستى در این کشور بازمى گشت. قطر 
کشور بسیار گرمى است و در تابستان دماى آن تا 45 درجه هم 
افزایش مى یابد. این در حالى است که بسیارى از مردم و حتى 
تیم هاى فوتبال به برگزارى مسابقه در این شرایط جوى عادت 
ندارند و قطعا انجام مسابقات در این دما باعث افت کیفیت فنى 
و جسمانى مى شود. به این ترتیب قرار شد جام جهانى 2022 
قطر  در  هوا  باالى  دماى  هم  باز  اما  شود  برگزار  پاییز  در  قطر 
سئوال برانگیز بود . قطر براى رفع این نگرانى با استفاده از یک 
فناورى خاص توانست تا دماى داخل ورزشگاه ه را براى برگزارى 

مسابقات کاهش دهد.
در  گرما  کاهش  براى  اخیر  سالهاى  در  ها  قطرى  البته 
ورزشگاه هاى خود اقدامات اصولى و موثر انجام داده و با خدمت 

گرفتن متخصصان خارجى در این زمینه پیشرو بودند.
دومین موردى که جام جهانى قطر را منحصر به فرد کرد 
هزینه قابل توجه میلیارد دالرى بود.قطرى ها به لطف استخراج 
سفره گازى در خلیح فارس بر اساس گزارش دیلى استار، 200 
میلیارد دالر براى پروژه هاى زیربنایى از جمله احداث ورزشگاه 
ها، بزرگراه ها، هتل ها و غیره هزینه کردند.جام جهانى 2022 
گرفتن  قرار  براى  است.قطر  تاریخ  فوتبال  مسابقات  ترین  گران 
در جمع کشورهاى تاثیرگذار جهان و به علت نداشتن تاریخ و 
تمدن مشخص، ایده برگزارى تورنمنتى مجلل را برگزید و جام 
جهانى 2022 را از منظر مطرح شدن در عالم و ثبت در تاریخ 

انتخاب کرد.
جام جهانى قطر از جهاتى هم با ادوار گذشته تفاوت آشکار 
داشت. تنها 8 ورزشگاه براى مسابقات جام جهانى قطر تدارك 
دیده شد که در تاریخ جام جهانى از سال 1978 این کمترین 
ورزشگاه ممکن براى برگزارى بزرگترین رویداد فوتبال دنیا است. 
از  این 8 ورزشگاه، تنها یکى  از  این است که  نکته جالب دیگر 
اخیر ساخته  بازسازى شده و 7 ورزشگاه دیگر در سالهاى  آنها 

شده است.
الزم به یادآورى است آرژانتین در جام جهانى 1978، تنها 

6 ورزشگاه براى میزبانى از 16 تیم مهیا کرده بود.
با  تورنمنتى  برگزارى   ،  2022 جهانى  جام  دیگر  تفاوت 
شهر  یک  در  جهانى  جام  بود.برپایى  دوحه  در  تیم   32 حضور 
اتفاق تازه اى در تاریخ جام جهانى بود که قطرى ها بر اساس 

گزارش ها و مستندات فیفا از پس آن برآمدند.
روسیه،   2018 جهانى  جام  در  اگر 
تماشاگران باید مسافتى طوالنى براى 

رسیدن به ورزشگاه هاى مختلف را طى مى کردند، در دوحه هیچ 
غمى در خصوص رسیدن به ورزشگاه بعدى نبود.جام جهانى 2022 
از نگاه مفسران فوتبال جهان، بهشت تماشاگران بود زیرا تماشاگران 

مى توانستند در یک روز سه بازى فوتبال را تماشا کنند.
ناگفته نماند که قطر کشورى کوچک است که پایتخت اش، 
8 منطقه دارد که فاصله شان با وجود سیستم هاى حمل و نقل 
امروزى همچون مترو و «اوبر»(تاکسى اینترنتى) به چشم نمى 
شکل  به  ورزشگاه ها  به  رسیدن  تا  شد  باعث  موضوع  این  آید. 
لوسیل،  مثل  دوحه  مهم  مناطق  باشد.  دسترسى  قابل  آسانى، 
رو،  این  از  و  دارند  قرار  یکدیگر  مجاورت  در  الریان  و  الوکره 
تماشاگران جام جهانى 2022 ،مشکلى براى نقل مکان نداشتند 
زیرا مترو دوحه در ساعات برگزارى بازیها براى تماشاگران رایگان 

بود و تا ساعت 3 بامداد سرویس مى داد.
«الریحال»٬ توپ جادویى جام جهانى 2022

جام  ویژه  توپ  آدیداس  که  بود  بار  چهاردهمین  براى  این 

پرواز،  موقع  در   2022 جهانى  جام  توپ  کرد.  تولید  را  جهانى 
بود.  جهانى  جام  ادوار  تاریخ  در  دیگرى  توپ  هر  از  سریع تر 
میان  در  را  دقت  بیشترین  توپ  این  تعلیق  سیستم  همچنین 
توپ هاى تولید شده تا به امروز دارد و قادر است نقطه ضربه را 
  (Al Rihla) با دقت باالیى تشخیص دهد. نام این توپ الریحال
است، به معناى ”ماجراجویى“ از زبان عربى و از فرهنگ، معمارى، 
نباید  است.  شده  گرفته  الهام  قطر  پرچم  و  نمادین  قایق هاى 
براى تشخیص  داراى عنصرى  بیرونى که  نیمه خودکار  فناورى 
آفساید است را فراموش کنیم، این فناورى بیش از 500 بار در 
هر ثانیه داده ها را به اتاق داور ویدیویى مى فرستد تا به طور دقیق 

بتوان محل ضربه به توپ را تشخیص داد.
سیستم آفساید گیرى 

خودکار با کمک تکنولوژى
طبق  قطر  جهانى  جام  مسابقات  برگزارى  طول  در  فیفا 
توپ  موقعیت  تشخیص  براى  جدیدى  سیستم  از  خود  وعده 

 ککیوان طباطبایى کیوان طباطبایى



31

لحظه اى،  تصمیم گیرى  در  داوران  به  کمک  براى  بازیکنان  و 
با  توپ  گرفت.حسگر هاى  آفساید کمک  در  تکرار  قابل  و  سریع 
توپ در  ، هربار که  ردیابى در دور ورزشگاه  کمک 12 دوربین 
موقعیت آفساید به بازیکن مى رسید، هشدار آفساید خودکار به 
کمک داوران ویدویى داده مى شد. در این حالت سرعت بررسى 
صحنه در VAR کاهش پیدا کرد و به سرعت مشخص مى شد 
که  دیدیم  بازى  چند  در  خیر؟  یا  بوده  آفساید  در  بازیکن  که 
کمک داور ویدیویى با بیشترین دقت اعالم آفساید و مانع از خلق 
موقعیت شد تا نتیجه دیگرى بر خالف جریان بازى رقم نخورد . 
تکنولوژى در جام جهانى 2022 حرف اول را مى زد و کار داوران 

را در قضاوت بازى ها آسان کرد .
استفاده از «فیفا پلیر»

  FIFPRO که توسط فیفا با همکارى  FIFA Player برنامه
توسعه یافته، براى اولین بار در جام جهانى 2022 قطر استفاده شد. 
این برنامه معیارهاى عملکرد بازیکنان و تحلیل حرکاتشان در زمین، 
معیارهاى عملکرد فیزیکى شان، معیارهاى هوشى پیشرفته فوتبال 
مانند حرکت در عرض بین بازیکنان، بررسى موقعیت بازیکن و میزان 
فوتبال تحت فشار بازیکنان رقیب به بازیکن مالک توپ را به شکل 
آنالیز دقیق در اسکوربورد ورزشگاه نشان مى داد.درست مثل بازى 
فیفا در پلى استیشن که تمامى آمار بازى را اعالم مى کند و میزان 

تالش تیم و بازیکنان را به طور دقیق ثبت مى نماید.
«فن فست» «البیدا پارك»

براى   2022 جهانى  جام  مسابقات  حاشیه  در  هایى  مکان 

تماشاگران بدون بلیت مهیا شده بود.تماشاگرانى که بلیت بازى 
تیم هاى  بازى  و  این محل حاضر مى شدند  در  نداشتند  را  ها 
پرده  روى  بر  بازى  کیفیت  با  پخش  کردند .  مى  تماشا  را  خود 
اى عریض با افکت هاى واقعى، تماشاگران را به وجد مى آورد.

حتى در برخى از مراکز خرید هم تماشاگران مى توانستند بازى 
ها را از طریق چندین مانیتور بزرگ تماشا کنند. حضور در «فن 
فست البیدا پارك» براى تماشاگران بدون بلیت بسیار جالب بود. 
مسئوالن قطرى به تماشاگران بدون بلیت توصیه مى کردند که 

بازى ها را در «فن فست» ببینند.
جشنواره فوتبال

در طول جام جهانى 2022 قطر، جشنواره هواداران فیفا در 
پارك البیدا در مرکز دوحه، برگزار شد.این پارك بین خلیج غربى 
و بازار سوق واقف واقع شده است و از طریق ایستگاه هاى مترو 
کورنیش، البیدا و کاخ سفید و با پاى پیاده در امتداد «کورنیش» 
براى هواداران قابل دسترسى بود. فستیوالى که از 19 نوامبر آغاز 
شد و تا 18 دسامبر ادامه داشت و براى هواداران فوتبال با ارائه 

«هیاکارت» رایگان بود. 
اجراى موسیقى توسط هنرمندان برتر جهانى و محلى، یک 
محلى  غذاى  از  به فرد  منحصر  غذاهاى  تجربه   با  «فودکورت» 
گرفته تا بین المللى و برگزارى مسابقات فوتبال منحصر به فرد با  
FIFA Legends بخشى از این سرگرمى ها در این مکان بود، 
دیجیتالى  و  فیزیکى  تعاملى  بازى  براى  ایستگاه هایى  همچنین 
بود. تمام سنین در نظر گرفته شده  براى طرفداران در  فوتبال 

بیشترى  طرفداران  با  مکان  این  در 
مورد عالقه خود مالقات  تیم هاى  از 

مى کردید.
آخرین جام رویایى 

تماشاگران
در  بار  آخرین  براى  فرصت  این 
آمد  وجود  به  تماشاگران  براى  قطر 
فوق العاده  نزدیکى  به  توجه  با  تا 
ورزشگاه ها تا جایى که دوست دارند 
 48 به  توجه  با  کنند.  تماشا  فوتبال 
تیمى شدن جام جهانى از دوره آینده، 
قطر آخرین میزبان این رقابت ها بود 
که به تنهایى این رقابت ها را در یک 
این  بعد،  از دوره  و  برگزار کرد  شهر 
مسابقات با میزبانى حداقل 3 کشور 
وقت  هیچ  دیگر  تا  مى شود  برگزار 
میزبانى دوحه براى تماشاگران تکرار 

نشود.
اعالم  طبق   2026 جام جهانى 
کانادا  آمریکا،  کشور  سه  در  فیفا 
 11 و  شد  خواهد  برگزار  مکزیک  و 
هیوستون،  بوستون،  آتالنتا،  ایالت 
لس آنجلس،  میامى،  داالس، 
نیویورك، فیالدلفیا، سان فرانسیسکو، 
سیاتل و کانزاس در آمریکا، شهرهاى 
مکزیکوسیتى  و  مونترى  گواداالخارا، 
و  ونکوور  شهرهاى  و  مکزیک  در 
مسابقات  میزبان  کانادا  در  تورنتو 

خواهند بود.
میدان پرچم ها و 

تبادل فرهنگ ها
یکى  دوحه  در  پرچم ها  میدان 
از پربازدیدترین اماکن قطر در زمان 
یک  پرچم ها  میدان  بود.  جام جهانى 
با  که  بود  جدید  اجتماعى  مقصد 
توجه به برنامه هاى قطر براى نزدیک 
فرهنگى  تبادل  و  فرهنگ ها  شدن 
را  ملت ها  بین  تفاهم  بین المللى، 
پس  که  میدانى  مى کرد،  تر  عمیق 
میزبانى  براى  قطر  شدن  برنده  از 

جام جهانى 2022 راه اندازى شد. میدان پرچم ها در نزدیکى باغ 
موزه هنر اسالمى دوحه قرار دارد و به عنوان یک مکان جدید 
براى گردهمایى و مکانى براى جشنواره ها، جشن ها و رویدادهاى 
دیگر قطرى ها در نظر گرفته شده است. این میدان جذاب ، هر 
روز در طول جام جهانى 2022 شاهد استقبال تعدادى زیادى از 
گردشگران بود .سلفى ها در این مکان گرفته شد و هر تماشاگرى 
که به دوحه آمد سرى به میدان پرچم زد و با پرچم ها سلفى 
گرفت.شما مى توانستید در میدان پرچم با تماشاگران 32 تیم 
 «   translate» فناورى  باکمک  آنها  با  و  شوید  آشنا  حاضر 

صحبت کنید.
آسوده به صندلى تان

 در ورزشگاه مى رسیدید
 30 الى   20 از   2022 جهانى  جام  هاى  ورزشگاه  به  ورود 
گیت انجام مى شد.تماشاگران در یک صف واحد قرار مى گرفتند 
مى  ورزشگاه  وارد  بدنى  بازرسى  و  بلیت  دادن  نشان  از  پس  و 
مى  تماشاگران  جایگاه  به  روى  پیاده  دقایقى  از  پس  شدند. 
داره جلوس مى کردند.بدون  بر روى صندلى شماره  و  رسیدند 
بلیت  روى  ردیفش  و  شماره  که  خود  صندلى  روى  به  دغدغه 
به  ورود  براى  داریم  عادت  نشستند.ما که  بودید مى  ثبت شده 
ورزشگاه آزادى یکى دو چالش را تجربه کنیم، هنگام رسیدن به 
جایگاه تماشاگران و خبرنگاران به طور منظم ذوق مى کردیم.

البته همه چیز از نظر کیفى در ورزشگاه هاى جام جهانى 2022 
مطلق نبود. آسفالت هاى خراب اطراف ورزشگاه «جاسم بن على» 
نمره  ها  قطرى  که  بود  مواردى  از  یکى  زد  مى  خاکى  به  که 
براى  ورزشگاه  در  آب  بطرى  یک  عجیب  گرفتند.قیمت  منفى 
رفع تشنگى در گرماى دوحه هم سئوال برانگیز بود! تماشاگران 
مى بایست بابت خرید یک بطرى آب کوچک چند برابر بیشتر 
دادند  مى  پول  شهر  داخل  هاى  سوپرمارکت  قیمت  به  نسبت 
که براى تماشاگران وطنى کمرشکن بود! یا طى کردن مسافت 
طوالنى از ایستگاه اتوبوس تا ورزشگاه «الثمامه» که نزدیک به 
30 دقیقه طول مى کشید و تماشاگران خیس و آب به ورزشگاه 

مى رسیدند.مسیرى طوالنى و طاقت فرسا!
راه حلى براى جلوگیرى از ازدحام

تماشاگران پس از پایان هر بازى به سمت مترو حرکت مى 
کردند تا به محل اقامت شان برگردند.نزدیکى ایستگاه مترو به 
ورزشگاه ها و مکان هاى مهم و تجارى از مزایاى جام بیست و 
دوم بود. افراد راهنما براى آن که در مسیر ورود به مترو ازدحام 
تا  گرفتند  را مى  تماشاگران  دقیقه جلوى سیل  نشود هر چند 
دسته اول تماشاگران وارد مترو شوند و به ایستگاه موردنظرشان 
مترو  راهى  دقیقه  چند  گذشت  با  دوم  دسته  سپس  و  برسند 
مى شدند.این اقدام باعث مى شد تا کسى زیر دست و پا نماند 
از  تعدادى  برسد. در حاشیه مسیر مترو هم  به مترو  و سالمت 
نواختن  مشغول  جهان  کشورهاى  سایر  از  موسیقى  هاى  گروه 
کنند  سرگرم  را  تماشاگران  تا  بودند  شان  سنتى  سازهاى  با 

. گروه هاى موسیقى ایرانى نیز در مسیرها حضور داشتند.
سنتى و مدرن در دل یکدیگر

تماشاگران  بود  دوحه  مرکز  در  که  واقف  سوق  در 
کنند.از  سپرى  را  خود  وقت  ساعت ها  مى توانستند 
مى فروختند  را  قطرى ها  سنتى  البسه  که  فروشگاه هایى 
تیم هاى  تمامى  جدید  و  قدیمى  پیراهن  که  هایى  مغازه  تا 
بودند.براى  گذاشته  فروش  به  را  جهانى  جام  در  حاضر 
برزیل،  آلمان،  آرژانتین،  قدیمى  پیراهن  تماشاى  فوتبالى ها 
بود. شب هاى سوق واقف هم  و...جالب  ایتالیا  انگلیس،اسپانیا، 
و  تشویق  نحوه  با  شما  و  بود  تماشاگران  خوانى  کرى  محل 
شعارهاى تماشاگران تمامى تیم هاى حاضر در جام بیست و 
دوم آشنا مى شدید.مثال پرتغالى ها با صداى بلند مى گفتند: 
تازگى داشت. رستوران هاى  و  براى ما عجیب  هوووووو...   که 
سوق  خروجى  در  بود.  وقت  گذراندن  براى  محلى  نیز  سنتى 
واقف یک پله برقى بود که شما را به دوحه مدرن مى رساند . 
از منطقه سنتى به محله اى مدرن و شیک مى رسیدید و همه 

چیز متفاوت بود و رنگ و لعاب ها تغییر 
و  منطقه سنتى  دو  فاصله  مى کرد. 

مدرن یک پله برقى بود.
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موفق ترین زنان تاریخ ورزش

1- لین بیچلى
ورزش  تاریخ  در  زنان  موفق ترین  از  یکى  بیچلى  لین 
تنها  وى  است.  رسیده  قهرمانى  به  بارها  که  مى رود  شمار  به 
موج سوارى(چه مرد و چه زن) است که شش سال متوالى(بین 
قهرمانى  به  جهانى  رقابت هاى  در   (2003 و   1998 سال هاى 
تکرار  را  موفقیت  این   2006 سال  در  آن،  بر  عالوه  و  رسیده 

کرده است.
2- ژانگ ئینینگ

ژانگ ئینینگ که در رقابت هاى تنیس روى میز به 4 مدال 
طالى المپیک دست یافته، شایستگى حضور در این فهرست 
را دارد. وى از ژانویه 2003 تا نوامبر 2009 همواره در صدر 
جدول بهترین ها قرار داشته و تنها در دو ماه در سال 2008 

مکان دوم جدول را به خود اختصاص داده است.
ئینینگ موفق ترین زن در رشته تنیس روى میز در دهه 

اول قرن بیست و یکم محسوب مى شود.
3- کاترین فیتزپاتریک

رقابت کردن با کاترین فیتزپاتریک در کریکت کار بسیار 
دشوارى بود. او در جام هاى جهانى 1997 و 2005 درخشید. 
جالب اینجاست که موفقیت فیتزپاتریک زمانى رقم خورد که 
زنان کریکت باز شهرتى نداشتند و جوایز قابل توجهى به آنها 

تعلق نمى گرفت.
4- کالریسا شیلدز

کالریسا شیلدز با پشت سر گذاشتن دوران سخت کودکى 
به بزرگترین بوکسور زن جهان تبدیل شد. او اولین زن آمریکایى 
بود که در رشته بوکس به مدال طال دست یافت و نخستین 
بوکسور آمریکایى(چه زن و چه مرد) محسوب مى شود که دو 

بار متوالى مدال طالى المپیک را به گردن آویخته است.
شیلدز با موانعى که بر سر راه او قرار داشت جنگید و آنها 

را «ناك اوت» کرد!
5- لیندسى وون

لیندسى وون یکى از بزرگان اسکى محسوب مى شود. وى 
به  به میدان رفت و  در طى 15 سال در معتبرترین رقابت ها 

افتخارات زیادى دست یافت.
وون رکوردهاى زیادى را به نام خود ثبت کرد، از جمله در 

جام جهانى 1982.
6- جنیفر جونز

جنیفر جونــز را باید یکى از 

بزرگترین ورزشکاران زن در 
بولینگ روى چمن دانســت. 
وى با کســب 6 مــدال طال 
در این رشته رکورددار است. 
اوج درخشش جونز در سال 
2005 بــود. او یکــى از دو 
زن در رشــته خود محسوب 
رقابت هاى  در  که  مى شــود 
کانادا به 100 پیروزى دست 
یافته اســت. وى در ســال 
المپیک  بازى هاى  در   2014
زمســتانى در سوشى، مدال 

طال گرفت.
کریســتینا   -7

اگرسگى
کریستینا اگرسگى، شناگر 
جوان تریــن  مجارســتانى، 
ورزشــکارى به شمار مى رود 
کــه در این رشــته به مدال 
طالى المپیک دســت یافته 
ســال هاى  در  وى  اســت. 
 1996 و   1992   ،1988
به مدال رســید. اگرســگى 
پــس از داون فریزر، دومین 
شناگرى محســوب مى شود 
که در ســه المپیک،  مدال 
اســت.  کرده  دریافت  فردى 
وى با 5 طال، یک نفره و یک 
پرافتخارترین  از  برنز، یکــى 
ورزشــکاران المپیکــى بــه 

حساب مى آید.
یانیــکا   -8

کاستلیچ
اسکى باز  کاستلیچ،  یانیکا 
کروات در بازى هاى زمستانى 
سالت لیک سیتى در یوتا که 
در ســال 2002 برگزار شد، 

اولین بانوى ورزشکار بود که به 4 مدال دست یافت.
نکته جالب اینجاست که یانیکا براى شرکت در مسابقاتى که 
در اروپا برگزار مى شــد، همراه با خانواده اش مسافرت مى کرد و 
از آنجا که آنها پول کافى براى اقامت در هتل نداشتند، در چادر 

و یا اتومبیل خود مى خوابیدند!
9- لیزا فرناندز

لیزا فرناندز نقش مهمى در سه قهرمانى متوالى تیم سافت بال 
ایاالت متحده آمریکا در بازى هاى المپیک داشت.

وى اولیــن بازیکن ســافت بال بود که قهرمــان جام معتبر 
هوندا- برادریک مى شد. 

10- هیلى ویکنهایزر
هیلى ویکتهایزر یکى از بهترین هاکى بازان به حساب مى آید. 
این قهرمان کانادایى 4 بار به مدال طالى المپیک دســت یافته 
و موفق ترین گلزن کشور خود (با 168 گل) است. وى در ضمن 
211 پاس گل درکارنامه خود دارد. ویکنهایزر اولین زنى است 

که در لیگ حرفه اى مردان موفق به زدن گل شده است.

 اعظم فکورى اعظم فکورى

لین بیچلى -1
تار در  زنان  موفقترین  از
است سیده 

زنان ورزشکار 
زیادى در رشته هاى 

مختلف به افتخارات تاریخى 
دست یافته و راه را براى نسل بعد 
هموار کرده اند. انتخاب موفق ترین 

زنان ورزشکار تمام ادوار کار دشوارى 
است.

در اینجا به فهرستى مى پردازیم 
 At the Buzzer که سایت

در این زمینه ارائه داده 
است.

نادیا کومانچىنادیا کومانچى
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ماریان   -11
ووس

را  ووس  ماریــان 
باید یکى از بزرگترین 
ن  ا ر ا خه ســو چر و د
جهــان نامید. وى در 
19 ســالگى به اولین 
در  خــود  قهرمانــى 
رقابت هــاى جهانــى 
 2 ووس  یافت.  دست 
المپیک  طالى  مدال 
دارد و در سال 2008 
یک مــدال جهانى به 
ویترین افتخارات خود 

اضافه کرد.
در  ووس  ماریــان 
بــراى  ســال 2015 
رهایــى از مصدومیت 
و نیز رفع خســتگى، 
مدتــى ورزش را کنار 
گذاشــت ولى پس از 
میدان،  به  بازگشــت 
بیشترى  افتخارات  به 

دست یافت.
کارین   -12

روبى
کارین روبى اولین زنى بود که در رشته اسنوبورد سوارى در 
المپیک زمســتانى مدال طال را به گردن آویخت. وى در سال 

1998به این افتخار نائل آمد.
روبــى 6 قهرمانى در رقابت هاى جهانــى را در کارنامه خود 

دارد.
متأســفانه در 29 مــه 2009 روبى هنــگام کوهنوردى، در 
ارتفاع 3300 مترى دچار حادثه شــد و جان خود را از دســت 

داد. وى در آن زمان 31 ساله بود.
13- نادیا کومانچى

نادیا کومانچى که 5 مدال طال، 3 مدال نقره و یک مدال برنز 
در بازى هاى المپیک به دســت آورده، بدون تردید شایستگى 
حضور در این فهرست را دارد. این ژیمناست رومانیایى در 14 
سالگى در بازى هاى المپیک مونترال (1976) درخشید و براى 
اولین بار به امتیاز 10 دســت یافت. درخشش او در رقابت هاى 
بعدى تکرار شــد. کومانچــى، تکنیک و مهارتــى خیره کننده 

داشت.
14- سیمون بایلز

سیمون یایلز با 14 مدال، پرافتخارترین ژیمناست آمریکایى 
و یکى از بزرگ ترین زنان ورزشکار تمام ادوار محسوب مى شود. 
وى فرد معتقدى است و دلیل موفقیت خود را ایمان به خداوند 

مى داند.
15- والرى آدامز

والرى آدامز که در رشــته پرتــاب وزنه به 2 طال و یک نقره 
المپیک دست یافته، در نیوزیلند به دنیا آمده است. در زندگى 
او دو نقطــه عطف وجود دارد: یکى، زمانى که در کنار بســتر 
مادر محتضر خود شــاهد بازى هاى المپیک 2000 سیدنى بود 
و به موفقیت هاى آتى خود مى اندیشــید و دوم، هنگامى که در 
نوجوانــى، در حالى که هنوز مراحل نقاهــت را مى گذراند، در 
المپیک 2004 آتن به مقام هشــتم دست یافت. این دو لحظه، 

روحیه آدامز را براى رویارویى با چالش ها تقویت کرد.
16- ژانگ نینگ

ژانگ نینــگ، بدمینتون باز چینى که 2 طــالى المپیک را 
در کارنامه خود دارد، روند روبه رشــدى داشته است. نقطه اوج 
دوران حرفــه اى او در المپیک پکن رقم خورد، یعنى زمانى که 

در 33 سالگى دومین طالى المپیک خود را به دست آورد.
17- هیزل مک کالیون

هیــزل مک کالیون، هاکى بــاز کانادایى از اعتماد به نفس 
زیــادى برخوردار بود. وى مى گوید: «زنــان باید به این باور 
برســند که قــادر به انجام هــر کارى که مــردان مى کنند، 

هستند.»
مک کالیون مى تواند الهام بخش زنان در کشورهاى مختلف 
باشــد تا آنها هم بتواننــد با اعتماد به نفس بــاال براى تحقق 

رویاهاى خود تالش کنند.
وى که در سال 1978 به عنوان شهردار میسى سوگا انتخاب 

شده بود، مدتى پیش درگذشت.
18- دیانا توراسى

دیانا توراســى یکى از موفق ترین زنان در رشته بسکتبال به 
شــمار مى رود وى یکى از پنج بسکتبالیستى محسوب مى شود 
که 4 مدال طالى المپیک را به دســت آورده اند. توراســى در 
سال هاى 2004، 2008، 2012 و 2016 مدال طال را بر گردن 

آویخت.
19- آن تریسون

آن تریســون که در رشــته دوومیدانى به افتخارات زیادى 
دســت یافته بود، در ســال 2013 در 53 ســالگى به میدان 

بازگشت و همه را شگفت زده کرد.
 البته هدف او صرفا لذت بردن از دویدن در کوهســتان بود. 
تریسون مى گوید: «به هیچکس اجازه ندهید به شما بگوید که 

قادر به انجام کارى نیستید.»
20- بتانى همیلتون

بتانى همیلتون را باید «نماد اراده» نامید. او در 13 ســالگى 
هنگام موج ســوارى مورد حمله یک کوسه ببرى قرار گرفت و 
بازوى چپ خود را از دســت داد. به نظر مى رســید خط پایانى 
بر رویاهاى بتانى کشــیده شــده اســت ولى او یک ماه  بعد، 
موج ســوارى را از سر گرفت و پس از دو سال به اولین قهرمانى 
خود دســت یافت. همیلتون در 17 سالگى به جمع حرفه اى ها 

پیوست.
21- میتالى راج

میتالى راج هندى توانسته با پیشى گرفتن از شارلوت ادواردز 
انگلیســى، عنــوان پرامتیازآورترین کریکت بــاز زن را به خود 

اختصاص دهد.
22- ریکو تانى

ریکو تانى در هر پنج دوره المپیکى که شــرکت داشــته 
به مدال دســت یافته اســت. وى که در رشته جودو فعالیت 

مى کند در طى 12 ســال در مســابقات بین المللى شکستى 
را متحمل نشد.

23- تامیکا کچینگز
تامیکا کچینگز، بسکتبالیســت آمریکایى که 4 مدال طالى 
المپیــک را در کارنامه خود دارد، مدتى به عنوان مدیر ایندیانا 
فیور فعالیت مى کرد. نام وى در تاالر مشاهیر قرار گرفته است.

24- میا هام
میــا هام پس از انجام 275 بازى در تیم ملى فوتبال آمریکا، 

زدن 158 گل و دادن 144 پاس گل، به کار خود پایان داد.
25- بیب زاهاریاس

بیب زاهاریاس در رشته هاى مختلف دوومیدانى به مدال هاى 
رنگارنگ دست یافت. وى در بسکتبال، تنیس، بولینگ، بیسبال، 

بیلیارد، شیرجه، گلف و اسکیت هم عملکرد موفقى داشت.
26- مارتا

مارتا ویه را داســیلواى برزیلى بزرگ ترین فوتبالیست زن در 
تمام ادوار محسوب مى شود.

 وى شش بار عنوان بهترین بازیکن جهان را به دست آورده 
است. (2006- 2010 و 2018)

27- میشل آکرز
میشــل آکرز در اولین رقابت هاى جــام جهانى فوتبال زنان 
به عنوان بهترین گلزن انتخاب شــد. وى در این مسابقات در 6 
بازى 10 گل زد، از جمله گل برترى تیم ملى آمریکا در فینال 

مقابل تیم نروژ.
28- آلیسون فلیکس 

آلیسون فلیکس یکى از ســریع ترین دوندگان زن محسوب 
مى شــود. وى 6 مدال طال و 3 مدال برنز المپیک را به دســت 

آورده است.
29- سرنا ویلیامز

سرنا ویلیامز بارها در رشــته تنیس رکوردشکنى کرده و به 
افتخارات زیادى دست یافته است.

30- جوان جویس
جوان جویس در رشته هاى مختلفى فعالیت مى کرد ولى در 

سافت بال بود که بیشترین افتخارآفرینى را داشت. 
وى در ضمن یکــى از بهترین گلف بازان 

جهان بــود و نامش در کتاب رکورد 
گینس چاپ شده است.

سرنا ویلیامزسرنا ویلیامز
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آیا بودجه ورزش براى سال آینده مناسب است ؟!آیا بودجه ورزش براى سال آینده مناسب است ؟!
فدراسیون ها به سمت درآمدزایى بروند

زمستان هرسال براى دستگاه هاى اجرایى کشور زمان مهمى 
است چراکه بودجه آنها براى سال بعد مشخص مى شود و رایزنى ها 

براى تثبیت حداکثر منابع مالى در سال بعد به اوج خود مى رسد. 
در این بین وزارت ورزش و جوانان هم چشم به نمایندگان مردم 
دارد تا بتواند سالى خوب و پرامید را براى جامعه ورزش ترسیم کند.

بودجه در ساده ترین نگاه،  برنامه مالى دولت را طى یک سال 
آینده به تصویر مى کشد و در قالب یک سند حسابدارى،  گزارشى 
از نحوه کسب درآمد و تامین منابع دولت را در یک طرف تراز و 

چگونگى انجام مصارف را در سوى دیگر تراز ارائه مى دهد. 
براساس مقررات جارى در مجلس شوراى اسالمى، بودجه هر 
وزارت خانه  در کمیسیون هاى تخصصى به شکل جداگانه بررسى 
مى شود و سپس در کمیسیون تلفیق بررسى مجدد مى شود و 

درادامه مسیر حضوردر صحن علنى مجلس را طى مى کند. 
تا دهه 70 خورشیدى بودجه ورزش کشور رشد قابل اعتنایى 
نداشت.  به عنوان نمونه بودجه سازمان تربیت بدنى در سال 1372 
حدود 8 میلیارد تومان بود اما این رقم در سال 1380 یه 90 میلیارد 
تومان رسید که از همین زمان هم سرمایه گذارى در بخش هاى 
عمرانى و گسترش فدراسیون هاى جدید شتاب زیادى گرفت. ضمن 
اینکه از نیمه دهه 70 هم ورود حامیان مالى براى تبلیغات در فضاى 
ورزش کشور و حمایت گسترده رسانه ها هم از مقوله ورزش،  روند 

توسعه را در مسیرى متفاوت از قبل قرارداد. 
تاکید بر جذب مشارکت هاى مردمى و همچنین تصویب قانون 
اختصاص یک درصد از درآمدهاى سازمان هاى دولتى به ورزش که 
بعدها با عنوان هاى بند "چ" و بند "پ" شناخته شد،  کمک هاى 

شایانى به ورزش کشور کرد. 
با آغاز برنامه توسعه چهارم کشور و افزایش بى سابقه اعتبارهاى 
عمرانى طى سال هاى 1384 تا 1387 اقدام هاى بسیار مهمى براى 
توسعه و افزایش زیرساخت ها و اماکن ورزشى بوجود آمد و بودجه 
سازمان تربیت بدنى در سال 1387 به رقمى حدود 50 میلیارد 

تومان رسید. 
تغییر مهم در اداره ورزش کشور در سال 1389 رخ داد که 
سازمان تربیت بدنى به وزارت ورزش تبدیل شد که البته در زمینه 
منابع مالى نه تنها دستاورد محسوسى براى ورزش نداشت بلکه 
به  سال 1391  در  نوپا  خانه  وزارت  این  اعتبار 
رقمى بالغ بر 475 میلیارد تومان رسید 
که حاکى از کاهش بودجه ورزش 

و قطع کمک هایى همچون بند"پ" و حذف معافیت هاى مالیاتى 
بخش خصوصى بود که مشکالت زیادى را بوجود آورد. 

البته طى سال هاى دهه 90 خورشیدى قانون واریز یک درصد 
از اعتبارات دستگاه هاى دولتى به بخش خصوصى باردیگر محقق 
شد و بودجه اعتبارات عمرانى هم افزایش محسوسى پیداکرد اما 
درهمین حال گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
نشان مى دهد که دهه هاى قبل مبلغ کمى ییش از 3 هزار میلیارد 

تومان اعتبار براى توسعه اماکن ورزشى اختصاص داده شده است.
نخستین ایراد در بودجه ورزش طى سال هاى قبل ، اختصاص 
دادن بودجه یکجا براى وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک بوده 
است که طى سال هاى قبل باعث مناقشه و مشکل در مدیریت  

ورزش کشورمان شده بود.
طى سال هاى اخیر نمایندگان محترم مجلس با سپردن بخشى 
از منابع در قانون 27 درصد مالیات برارزش افزوده به ورزش سعى 
کرده اند درآمدهاى ورزش را افزایش دهند اما باالرفتن هزینه ها طى 
چند سال اخیر، به ویژه در مواردى مانند پرواز، هتل و تغذیه، هنوز 
هم فدراسیون هاى ورزشى را در موقعیت امن مالى قرار نداده است.

زمانى که فدراسیون ها براى اعزام هاى خارجى خود نمى توانند 
هزینه ها را تامین کنند، چگونه مى توان انتظار داشت که مربى و 
ورزشکار بتوانند با بهترین شرایط در مسابقات بین المللى حاضر 

شوند و براى ایران افتخارکسب کند؟  
درچنین موقعیت هاى بحرانى، فدراسیون ها چشم به کمک 
وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک دارند اما واقعیت این است که 
این دو نهاد هم از میزان بودجه تخصیص داده شده به ورزش راضى 

و خشنود نیستند.
سوالى که اینجا مطرح مى شود این است که در این شرایط چه 

کارى مى توان انجام داد و تکلیف چیست؟
نگاه وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک این است که بودجه 
باید متناسب با تورم جامعه واقعى سازى شود اما همه مى دانیم که 
منابع دولتى محدود است و نمى توان از بودجه دولتى توقع همه 

چیز را داشت.
به این نکته هم باید توجه کرد که ورزش تنها به ورزش قهرمانى 
و حرفه اى محدود نمى شود و زیر بناى موفقیت هاى ملى،  توجه به 
توسعه همه جانبه و پایدار در سراسر کشور و استعدادیابى در رشته 
هاى مختلف، در کنار تخصیص بودجه مناسب به اداره هاى کل در 

سراسر کشور و هیات هاى استانى است.

سین معتمدهاششمى م محمد حسین معتمدهاشمى
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که  کرد  تالش  قبل  دهه  یک  طى  جوانان  و  ورزش  وزارت 
فدراسیون هاى ورزشى را در مسیر درآمدزایى و انجام فعالیت هاى 
اقتصادى قرار دهد. حتى در برخى از فدراسیون ها تشکیل سازمان 
اقتصادى هم در دستور کار قرار گرفت اما گذشت زمان نشان داد 
این مسیر هم چندان پر ثمر نبوده است و هدف بیشتر تنها جذب 
حامیان مالى وفقط  تزریق پول به حالت مسکن وار براى رفع امور 
جارى فدراسیون ها بوده است که نه تنها سودى نداشته،  بلکه زمینه 
را براى ورود برخى افراد ناکاربلد به ورزش به صرف تنها پول داشتن 
فراهم کرده است و در نتیجه در بلند مدت همچنان فدراسیون هاى 

بدهکاررا چشم انتظار به حمایت دولت و مجلس نگه داشته است.
اتفاق جدید دیگر در حوزه مسایل مالى ورزش، تصویب بودجه 
ویژه تخصصى به ورزش از سوى نمایندگان محترم مجلس بود که از 
محل تبصره 14 براى 28 فدراسیون ورزشى، ورزش طالب و بسیج 
ورزشکاران مصوب شد که خروجى طرح پیشنهادى توسط کمیته 

ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگى مجلس بود. 
نمایندگان مجلس طى چند سال اخیر با شفاف شدن منابع 
و بازتعریف جدید در نظام هدفمندى یارانه ها، توانستند در قالب 
"منابع و مصارف تبصره14" کمک هایى را به ورزشى ها تزریق کنند. 
در نیت خیر نمایندگان محترم براى کمک به فدراسیون ها و 
توسعه ورزش شکى نیست اما متر و معیار در نظر گرفته شده براى 
انتخاب فدراسیون هاى مورد حمایت و حتى رقم تخصیصى به هریک 

از آنها ابهام ها و انتقادهاى زیادى را مطرح کرد. 
ملى  کمیته  مجمع  در  موضوع  این  از  عیان  انتقادهاى  اوج 
المپیک خود را نشان داد که علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتى 
مدعى شده بود رقم واقعى و درست که خود او با رایزنى هاى شخصى 

کسب کرده بود، به کشتى داده نشده است.
در سال رو به پایان، تعدادى از روساى فدراسیون هاى ورزشى 

که احساس کردند در حق آنها اجحاف شده است، با ارسال نامه 
از فدراسیونها(نه  به برخى  اعتبار ویژه  از تخصیص  اى به مجلس 
همه فدراسیونها) انتقاد کردند و آن را غیر کارشناسى و غیر حرفه 
اى معرفى کردند. این اتفاق در حالى رخ داد که دولت وارد شدن 
مستقیم دستگاهها و نهادها به موضوع بودجه را درست ندانسته است. 
در پاسخ به انتقادها،  احمد راستینه رییس کمیته ورزش و 
جوانان مجلس مدعى شد که رشته ها و فدراسیون ها متناسب با 
رویدادهایى که در پیش دارند و همچنین تعداد جامعه خود (بیمه 
شدگان، ورزشکاران، مربیان و داوران) بودجه ویژه دریافت مى کنند. 
وى همچنین قول داده بود که مجلس گالیه سایر رشته هاى ورزشى 

را در بودجه هاى آینده جبران مى کند. 
در سال 1401  ورزش  بودجه  که  بود  تصریح کرده  راستینه 
دو برابر شده است ودر کنار آن  حمایت 315 میلیارد تومانى از 
فدراسیون ها و کمک هاى گوناگون به وزارت ورزش و کمیته هاى 
ملى المپیک و پارالمپیک صورت گرفته که حداکثر حمایت مجلس 

از ورزش را شکل داده است. 
به  را  اعتبارات  بیشترین   ،1402 سال  بودجه  حاضر  درحال 
ترتیب به سه موضوع توسعه وفرهنگ سازى ورزش همگانى،  توسعه 
و ارتقاى تربیت بدنى و سالمت دانش آموزان و حمایت از توسعه 
ورزش قهرمانى اختصاص داده است.  کمترین اعتبارهم متعلق به 
برنامه توسعه ورزش همگانى در بخش دانشجویان وزارت بهداشت،  

درمان و آموزش پزشکى است. 
در ارتباط با همین موضوع باید گفت که یکى از مسایل بودجه 
ورزش کشور در سال هاى گذشته  که مشکل ساز هم بوده است،  
به پیش بینى اعتبار براى موضوعاتى برمى گردد که شاید کمترین 

ارتباط را با وزارت ورزش داشته اند. 
در مجموع چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان،  کمیته ملى 

المپیک،  کمیته ملى پارالمپیک و شرکت توسعه و نگهدارى اماکن 
ورزشى از بودجه ورزش کشور منتفع مى شوند اما پرسش اصلى این 

است که اولویت واقعى حال حاضر ورزش کشور چیست؟ 
سید محمد پوالدگر معاون ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت 
ورزش درخصوص بودجه سال بعد گفته است که " موضوع ورزش 
و ترویج فرهنگ ورزش،  به ویژه ورزش همگانى چیزى نیست که 

وزارت ورزش به تنهایى بتواند از عهده آن بربیاید"
این صحبت بدین معنا است که  وزارت ورزش با اولویت دادن 
به ورزش همگانى چندان موافق نیست و یا شاید به دلیل نقدهاى 
چندماه اخیر نمایندگان به عملکرد وزیر محترم،  هم افزایى بین این 

دو نهاد در سطح باالیى قرار ندارد
در همین حال دراظهار نظرى دیگر،  محمود خسروى وفا 
المپیک بهمن ماه گذشته در گفت و گویى  رییس کمیته ملى 
مدعى شد که اگرچه ورزش از بودجه کمى برخوردار است اما باید 
از ظرفیت هاى موجود استفاده کرد و به عبارتى بودجه مساله 

اصلى ورزش نیست.
با توجه به صحبت هاى رییس کمیته ملى المپیک و شرایط 
اقتصادى کشور، مى توان پیش بینى کرد که "اعزام کیفى" با شدت 
بیشترى در سال جدید که سال بازیهاى آسیایى نیز هست در دستور 
کار مدیران ورزش قرار مى گیرد و توان کسب افتخار و مدال، اولویت 

نخست اعزام ورزشکاران خواهد بود.
مسلم است که در این تصمیم تعدادى از فدراسیون ها از اعزام 
باید  اما این واقعیت را  المللى محروم مى شوند  به مسابقات بین 
پذیرفت که همیشه منابع دولتى محدودیت هایى دارند که حتى با 
کدخدامنشى هم به اندازه مطلوب  بیشتر نمى شوند و به همین دلیل 
فدراسیون ها باید از هم اکنون تالش کنند هرجه بیشتر در مسیر 

درآمدزایى مستقل قدم بردارند. 
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>g<c& léÈL& [VdÂI , fI ckNhË
htéHn

nv l<vn kÂ<kI iHÏ oHv[D& fæBhvdN hc >oVdK
l<vn aV,ß ;ÁÎL# nv nÏ lHÍ sH‰ 1041 oäV jíH,c
nkD >g<c& séHvÍ jÎL l„D t<jäH‰ fVcdG fI d: cË
[<hË lÁéúV aN# nhséHË hc hdK rVhv f<n ;I >g<c
lNhtU vhsJ jÎL l„D fVcdG ;I nv [HÊ [ÈHkD
2202 fH 93 sH‰ sK iL p†<v nhaJ , gÆF löK
jVdK fHcd¥K jHvdO [HÊ [ÈHkD vh fI nsJ >,vn& nv
[VdHË d: lÎÈÂHkD nv ;„<ç aäHkI fHvs„<kH fI kHÊ
"sHjK" fI cË [<hkD jíH,c ;Vn# hdK oäV h,gÎK lVjäI
j<sX kúVdICBA. hsåHkÎH tHù aN# >g<c ,réD nv
l¶V° hdK hjÈHÊ rVhv =VtJ sVd¶H >Ë vh j¥BdF ;Vn
hlH fI nkäH‰ jñÆÎÆHè sVdU , ̀V nhlÁI u<hlG r†HdD
;ú<v hsåHkÎH& jò„T hdK fVcd„D sVaÁHõ lñVc aN

`ÎA hc aV,ß
nv d¥D hc ̀HvÍ =ChvaHè iÂÎK aÂHvÍ lí„I& hj™HØ caJ , kH̀öÁNÏ ;I hoÎVh nv d¥D hc lNhvõ t<jäH‰ aÈV lúÈN  htéHn , xD >Ë fI 51 t<jäHgÎöJ k<kÈH‰ jíH,c aN vh b;V ;VndL , hdÁ¥I

iÁ<c iÎ} lÆHÊ , löá<gD ̀Hsòæ<Ï hdK hj™HØ fD aVlHkI kä<nÍ , hc fVo<vn [NÏ fH uHlG dH uHl±Ë hdK pV;J ;êÎT oäVÏ kÎöJ& h=V iL pV;éD f<nÍ& >Ë ]ÁHË kä<nÍ ;I n‰ lVnÊ yL cnÍ
vh ;ÂD >vhÊ ;ÁN , fI >kÈH hxÂÎÁHË niN ;I rHk< Ë fVhÏ iÂI d¥öHË hsJ› tÆÎV , yÁD& fḦ , ̀HdÎK , r¢¶H rHk<Ë fI sVuJ , fI rNvè h[Vh o<hiN aN# fI fÈHkI hj™HØ hoÎV nv lúÈN , p<hnë
lúHfÈD lêG hdK nv hdVhË& lD o<hiÎL l¢„äD vh jÆNdL jHË ;ÁÎL , nv >Ë hj™HrHè lúHfI nv ;ú<viHÏ ndæV vh fH p<hnë vô nhnÍ nv ,vcù ;ú<vlHË lÆHdöI ;ÁÎL#.

, >g<c péD lNjD nv ckNhË "fVhdHkC" päS aN ,
rHqD ̀V,kNÍ jH ]ÁN i™éI fH >chnÏ hù fI rÎN ,eÎÆI
iL l<htÆJ k¥Vn# fI iV  w<vè nv l<vn séHvÍ fVcd„D
, sVaÁHõ fHaæHÍ fHvs„<kH& iÎ} lÂHaHjD w<vè
kæVtJ , fH >g<c lêG d: aÈV,kN uHnÏ fVo<vn aN
jH ndæV ;öD nv hdK s¢P [Vhè k¥ÁN ̀HdA vh hc
=„ÎÂA nvhcjV ;ÁN# >g<c fI [C ckNhË vtéK& iL [VdÂI
lHgD aN , iL hc fHcÏ ;VnË lÁU#.

sÎéD& kÆVÍ nh© lD a<n
lNdV h[VhdD gÎ+ fVjV t<jäH‰ hkæ„ÎS lD =<dN

;I fI ngÎG fÎA hc 001 l<vn hnuHÏ kÆQ r<hkÎK
lHgD hc s<Ï =V,Í hlHvhjD lHg: lÁîöéVsÎéD&

V̀,kNÍ hdK fHaæHÍ vh fI d: ;ÂÎöÎ<Ë löéÆG hv[Hß
nhnÍ hsJ# ̀V,kNÍ nv nsJ fVvsD hsJ , kéHd{ r¢¶D
>Ë fI c ,nÏ hu±Ê lD a<n# fVhsHõ r<hkÎK hjñHndI
t<jäH‰ hkæ„öéHË nv w<vjD ;I hjÈHlHè ,hvn aNÍ fI
lÁîöéVsÎéD heäHè a<n& hdK fHaæHÍ fH [VhdÂD
iÂî<Ë [VdÂI sÁæÎK lHgD , dH péD ;öV hléÎHc ,

sÆ<£ fI nséI ̀HdÎK jV lñ¥<Ê lD a<n# jò„™Hè
hnuHdD u„ÎI lÁîöéVsÎéD lVf<£ fI ]ÁN tûG hoÎV
hsJ , fI [C jò„T lHgD& sÎéD iH léÈL iöéÁN fI
hdK ;I nv tVhdÁN hkíHÊ jñÆÎÆHè lHl<vhË  gÎ+ fVjV ;I
nv nsHläV 8102 vhÍ hkNhcÏ aN hc hkíHÊ iÂ¥HvÏ
iHÏ qV,vÏ sV fHc cnÍ hsJ# hdK fHaæHÍ ̀VxVtNhv
;I hc clHË jûHpF hlHvhjD iH& 6 uÁ<hË rÈVlHkD gÎ+
fVjV hkæ„ÎS l<s<Ê fI gÎ+ [CdVÍ vh ;öF ;VnÍ& hc
wN,v hdK jò„™Hè hnuHdD& hzÈHv aæ™éD , j¶íF lD
;ÁN hlH ,hr¶ÎJ hdK hsJ ;I jò„T w<vè =VtéI ,
[VhdL sÁæÎK sÎéD iH fC,nÏ hu±Ê lD a<n#.

;ÂV d<,ké<õ a¥öJ!.
nv h,hoV nÏ lHÍ 1041& fHaæHÍ d<,ké<õ hdéHgÎH

fI u„J jò„T nv eäJ s<n sVlHdI nv oVdN , tV,ù
fHcd¥K& fI ;öV 51 hléÎHc lñ¥<Ê aN# fHcvsHË lHgD
sVÏ .A - gÎ+ fVjV t<jäH‰ hdéHgÎH - jò„T lHgD fHaæHÍ
d<,ké<õ fI hvcù jÆVdäD 09 lÎ„Î<Ë d<v, vh hu±Ê
;VnkN# xäR p¥L nhn=HÍ jíNdN k§V tNvhsÎ<Ë t<jäH‰

hdéHgÎH& fHaæHÍ d<,ké<õ fI u„J hdK jò„T fI ;öV 51
hléÎHc lñ¥<Ê aN# iÂîÁÎK nv hdK clÎÁI fVhÏ 11
lNdV fHaæHÍ d<,ké<õ [VhdÂD nv k§V =VtéI aN# nv
fÎK lNdVhkD ;I lñ¥<Ê aNÍ hkN& kHÊ iHÏ >aÁHdD
iî<Ë ̀H,‰ kN,n )8 lHÍ lñV,lÎJ(& >kNvÍ > >kÎ„D )2
sH‰ lñV,lÎJ( , tHfÎ< `HvhjÎîD - lNdV sHfR
d<,ké<õ , lNdV t¶„D t<jäH‰ jHjÁÈHÊ - 2 , kÎL sH‰(
lñ¥<Ê aNkN# fVhsHõ hdK p¥L d<,ké<õ ;I fH 73
hléÎHc nv vnÍ s<Ê gÎ+ fVjV hdéHgÎH rVhv nhaJ& fH ;öV
51 hléÎHc& jH vnÍ niL [N,‰ vnÍ fÁNÏ sÆ<£ ;Vn ,
uÂ± aHkS rÈVlHkD nv sVÏ > , w¶<n fI [HÊ d<́ vh
hc nsJ nhn , r¢¶H qVviHÏ lHnÏ cdHnÏ vh léñÂG
o<hiN aN# d<,ké<sD iH pḦ f¶N hc vs<hdD sH‰
6002 ;I fI vs<hdD fCvø l¶V,́ aNÍ f<n& fHv ndæV
qVã aöJ lñ¥ÂD vh hc s<Ï lÆHlHè r†HdD hdéHgÎH
nvdHtJ ;VnkN jH fNhkÁN nv [Hl¶I rHk<Ë lNhv& rHk<Ë
=VdCÏ , jò„T [HdD kNhvn# nv sH‰ 6002 ;I
d<,ké<õ rÈVlHË gÎ+ sVÏ > hdéHgÎH aNÍ f<n& kéÎíI
jñÆÎÆHè nhnséHË nhn=HÍ aÈV kHG̀ nv >\hkS t<jäH‰

fVvsD j™H,è fVo<vn fH léò„™HË ,vcaD nv hdVhË , [ÈHË

rHk<Ë lÁNÏ , hréNhv hc >kÈH›
¨<̀aHkD , lÂHaHè hc lH!.

  pH[D fHfHdD.



hdéHgÎH kúHË nhn ;I nv >Ë tûG haéäHiHè nh,vÏ fI
k™U ]ÁN jÎL oHü fI ,d|Í d<,ké<õ f<nÍ hsJ# lH[Vh
clHkD fVl± aN ;I aÁ<n l¥HgÂHè j„™ÁD lú¥<μ
lÎHË lNdVhË f„ÁN ̀HdI fHaæHÍ iHÏ t<jäH‰ nv sVÏ
iHÏ ">" , "fD" , löá<̈Ë fV=Chv ;ÁÁNÍ ndNhviH fI
nsJ vsHkI iH vsÎN , tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdéHgÎH& l<[D
hc líHchè iHÏ jÎÂD , hk™VhnÏ vh fI vhÍ hkNhoJ ;I
fHc ̀S =ÎVÏ rÈVlHkD hc d<,ké<õ , sÆ<£ hdK fHaæHÍ
fI nséI ̀HdÎK jV& hc [Â„I hdK [VhdL f<n#.

lñV,lÎJ lHnhÊ hg¶ÂV 4 fHaæHÍ
f¶N hc b;V l<hvnÏ hc ;ú<viHÏ ̀ÎúVtéI hsåHkÎH&

hkæ„ÎS , hdéHgÎH& pḦ sVÏ lD ckÎL fI d¥D hc
;ú<viHÏ >tVdÆHdD# h,hsX oVnhn sH‰ 1041&
oäVÏ lÁéúV aN läÁD fV hdÁ¥I nv ;ú<v >tVdÆHÏ
[Á<fD& 4 fHaæHÍ fI ngÎG jäHkD fH lñV,lÎJ lHnhÊ
hg¶ÂV l<h[I aNÍ hkN# ̀S hc jäHkD uíÎF nv vrHfJ
iHÏ gÎ+ nséI ]ÈHvÊ t<jäH‰ >tVdÆHÏ [Á<fD& 4
fHaæHÍ fI w<vè lNhÊ hg¶ÂV lñV,Ê aNkN# jÎL iHÏ
"lHjÎHsD" , "aÎ<̈kD jHdæVc" fVhÏ rÈVlHkD fH iL
vrHfJ nhaéÁN ;I kéÎíI uíÎäD nv v,c ̀HdHkD fI eäJ
vsÎN# n, jÎL nv i™éI >oV& iL hléÎHc f<nkN# lHjÎHsD
nv i™éI >oV fI ̀ÎV,cÏ fH hoé±́ 61 =G kÎHc nhaJ
jH rÈVlHË a<n , jÎL aÎ<̈kD ;I fHfJ j™HqG =G
fÈéV& oÎHgA vhpJ f<n& lD j<hköJ fH ̀ÎV,cÏ péD

1 fV w™V fVhfV jÎL ";<j<;<" fI lÆHÊ rÈVlHkD nsJ
dHfN# hlH nv ndNhv ndæV& hj™HØ fH,vk¥VnkD hÏ vô nhn#
jÎL lHjÎHsD nv v,c ̀HdHkD fH kéÎíI 95 fV 1 j<hköJ
jÎL "köHlD lHdéD" vh a¥öJ niN , zHiVh rÈVlHË
a<n# [HgF hdÁ¥I nv fHcÏ vtJ& jÎL lHjÎHsD fI sòéD
j<hköéI f<n jÎL köHlD vh fH kéÎíI 2 fV 1 a¥öJ
niN# k™Vhè jÎL aÎ<̈kD iL fD ;Hv kÁúöéÁN ,réD
nv fÎK fHcÏ o<naHË fH jÎL ";<j<;<" fH oäV lD a<kN
;I jÎL lHjÎHsD fH kéÎíI 22 fV w™V hc jÎL köHlD

Î̀A hsJ& >kÈH iL fH k™Vhè hdK jÎL nsJ fI jäHkD lD ckÁN#
hdK kéHd{ uíÎF säF jñÆÎÆHè tNvhsÎ<Ë t<jäH‰
>tVdÆHÏ [Á<fD aN , kÈHdéH fH hu±Ê p¥L ;ÂÎéI
hk†äHxD tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdK ;ú<v& htVhn nv=ÎV
nv hdK fHcdÈH fH lñV,lÎJ iHÏ x<̈kD lNjD v,fV,
aNkN# löá<̈Ë 4 fHaæHÍ fI lN è 5 jH 8 tûG ,
löá<̈Ë fV=ChvÏ n, löHfÆI fI lNè 01 sH‰
lñV,Ê aNkN#.

t<jäHgÎöJ iH kÂD j<hkÁN
aV£ fÁNÏ ;ÁÁN!.

f¶N hc l<hvn ho±rD& lHgD , jäHkD& fI sVh©
l<vn aV£ fÁNÏ lD v,dL# nv ;ú<viHÏ hv,`HdD
fH ,[<n hdK ;I fÁæHÍ iHÏ aV£ fÁNÏ rNvè
cdHnÏ nhvkN , sḦkI lÎ„Î<Ë iH n̈v fI [ÎF lD
ckÁN hlH fI hkNhcÍ hdVhË fñVhË , ]HgA nvsJ
k¥VnÍ hkN# nv nkÎH& föÎHvÏ hc fÁæHÍ iHÏ aV£
fÁNÏ rNvè h,‰ jä„Î®Hè nv t<jäH‰ iöéÁN ,
lú¥„D iL kÎöJ , aV£ fÁNÏ hlVÏ uHnÏ
j„ÆD lD a<n# nv >kíH hlH lú¥G clHkD fI ,[<n
lD >dN ;I hdK ̀NdNÍ v,Ï t<jäH‰ heV fæBhvn# fI

iÂÎK ngÎG nv ;ú<viHÏ rHvÍ säC& h=V löíG
a<n ;I t<jäHgÎöéD nv aV£ fÁNÏ noHgJ nhvn&
fI x<v dÆÎK lñV,Ê o<hiN aN# fI uÁ<hË lêH‰
nv sH‰ 0202 "jVdåÎV" fHcd¥K fHaæHÍ hj„éÎ¥<
lHnvdN hsåHkÎH& 01 [„öI lñV,Ê aN& ]Vh ;I
l¶„<Ê aN ,Ï nv sHdJ iHÏ aV£ fÁNÏ t¶HgÎJ
nhvn# zHiVh löá<̈Ë hc p†<v fHcd¥ÁHË nv hdK
sHdJ iHÏ aV£ fÁNÏ hx±ß ]ÁNhkD kNhvkN ,
fI sHn=D kÂD j<hkÁN hc hdK l<q<ß l¢„U a<kN
læV hdÁ¥I fÁæHÍ iHÏ aV£ fÁNÏ fI >kÈH hx±uHè
fNiÁN# péD f¶†D hc t<jäHgÎöJ iH fH h;HkJ
n,séHË o<n ,hvn sHdJ iHÏ aV£ fÁNÏ lD
a<kN ;I ndæV ̀ÎNh ;VnË >kÈH yÎV lÂ¥K hsJ#
hlH h=V eHfJ a<n ;I t<jäHgÎöéD nv sHdJ iHÏ
aV£ fÁNÏ t¶HgÎJ nhvn& oÎ„D sVdU , aNdN fH
,Ï fVo<vn lD a<n# hdK fVo<vn rHx¶HkI fNhË
[ÈJ hsJ ;I fI säF p†<v fHcd¥ÁHË nv sHdJ
iHÏ aV£ fÁNÏ& läHnh s±lJ löHfÆHè fI
o¢V fÎ™éN#.

pV́ >oV
t¶HgÎJ iHÏ ,vcaD , lñÎX iHÏ lVf<£&

iÂ<hvÍ fVhÏ fV,c p<hnë =<kH=<Ë aVhdX >lHnÍ hÏ
nhvkN& fÎúéV lVfÎHË , ,vca¥HvhË hdVhkD fI
löHmG pÆ<rD hdK lñÎX iH >=HiD kNhvkN ,
]ÁÎK lD ̀ÁNhvkN ;I jò„™Hè >kÈH nv kÈHdJ fI
fVoD jÁäÎÈHè hk†äHxD lÁíV lD a<n , fI
sHn=D rHfG pG , tûG o<hiN f<n# hlV,cÍ
,vcù fI uÁ<hË d¥D hc vhÍ iHÏ l<eV jVfÎéD ,
ho±rD , fI uÁ<hË d: ̀NdNÍ h[éÂHuD fI x<v

rHfG l±p§I hÏ nv sVhsV [ÈHË =öéVù dHtéI
hsJ# nv ;ú<viHÏ ndæV& fH ,vcù htVhn [Hl¶I
vh lD sHckN# fI >kÈH k§L , jVfÎJ dHn lD niÁN
, nv kÈHdJ Î̀úVtJ [Hl¶I vô lD niN# nv
;ú<v lH léHs™HkI u„D vyL jH;ÎNhjD ;I ndK
läÎK hs±Ê fI lH nvfHvÍ hiÂÎJ ,vcù ;VnÍ hlH
l™È<Ê hw„D , hköHË sHc ,vcù kHndNÍ =VtéI
lD a<n , iÂI iL , yL lH& fVnË , rÈVlHkD hsJ&
pḦ fH iV v,aD ;I lD a<n# lê± nv t<jäH‰
`HdI hdVhË& cn , fÁN& jäHkD& p†<v fHcd¥ÁHË nv
aV£ fÁNÏ iHÏ yÎV rHk<kD&  va<Í =ÎVÏ fVoD
lNdVhË , lVfÎHË fHaæHÍ iH , péD nh,vhË , l<hvn
jò„™D ndæV nv iÂI nséI iH , sÁÎK lúHiNÍ
lD a<n# oÎ„D hc hdK l<hvn péD vsHkI hÏ ,
hu±Ê iL kÂD a<kN hlH nv l<hvn vsHkI hÏ aNÍ
]I hj™HrD lD htéN? l¶Â<̈ nv hdK clHË aHiN
lÂHaHè , ̈<̀aHkD löá<̈Ë , nsJ
hkN;HvhË iöéÎL , tÆX nv clHkD ;I jÎL dH
,vca¥Hv fI tVnÏ dH [HdD lñ¥L ,wG käHaN&
p¥L r¢¶D , r<Ï& sVdU hu±Ê lD a<n , nv
fÆÎI l<hvn lV,v , fVvsD jò„™Hè >Ë rNv clHË
lD fVn jH fI nsJ tVhl<aD såVnÍ a<n#
t<jäH‰ ̀HdI vh lêH‰ cnÊ ]<Ë ]ÁN sHgD hsJ
;I fI uÁ<hË oäVkæHv& löHfÆHè jÂHlD vnÍ iHÏ
sÁD ̀HdI vh nkäH‰ lD ;ÁL , nv lí„I ;ÎÈHË
,vcaD <̀aA lD niL , haVh́ o<fD fI
löHmG [HvÏ >Ë nhvÊ#,ḧ fI [C t<jäH‰& nv
ndæV vaéI iH iL aHiN fD k§ÂD iH , ;{
o„ÆD iH , jò„™Hè cdHnÏ iöéÎL#.
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رسانه ورزشى در گذر زمانرسانه ورزشى در گذر زمان

راز بقـاء!راز بقـاء!

**عصر هفته نامه ها
نیم قرن پیش ما نهایتا با دو تا سه هفته نامه و روزنامه هایى 
در مسیر  داشت  اختصاص  ورزش  به موضوع  آنها  از  بخشى  که 
اطالع رسانى ورزشى گام بر مى داشتیم. نیاز به ابزار و امکاناتى 
که براى افراد به سادگى میسر نبود ورود به این عرصه را تا حدود 
زیادى ناممکن مى کرد. با سهل تر شدن کار انتشار نشریه ناگهان 

ما شاهد تولید قارچ گونه هفته نامه ها شدیم.
تالش و کوشش برخى از افراد در کنار مطالبه جامعه هدف، 
ناگهان دکه هاى روزنامه فروشى را با انتشار چندین هفته نامه 
از این جهت ما به کشورى پیشگام در  ، رنگ و لعابى تازه زد. 
این باره مبدل شدیم.عطش عالقه مندان به دسترسى سریع تر 
انتشار روزنامه هاى ورزشى  به  نیاز  ناگهان  به خبرهاى ورزشى 
پیشگامان جهان شدیم!  از  ما  باره هم  این  در  به رخ کشید.  را 
بود که هر کس  به شکلى  این کار و مشکالت موجود  به  ورود 
را یاراى آن نبود. سواالت فراوانى جز بحث فنى در میان بود؟ 
آیا این همه خبر براى تولید وجود دارد؟ آیا مى توان در زمانى 
کوتاه آن را آماده انتشار کرد؟ اما این مرحله را هم به سرعت طى 
کردیم و روزنامه فروشى ها پر شدند از صفحات بزرگ روزنامه 

هاى ورزشى.
**سرعت باور نکردنى تغییرات

ترین  کوتاه  در  فضاى مجازى  در  و  امروز  که  براى کسانى 
زمان ممکن از اخبار مطلع مى شوند غیرقابل باور است که در 
روزگارى نه چندان دور انتشار یک نشریه چه دردسرهایى داشت 
از  استفاده  یا حتى  انتشار یک عکس  براى  از کلیشه ساختن   ،
دسترسى  امکان  کسى  هر  که  خارجى  هاى  خبرگزارى  تلکس 

به آن را نداشت تا حتى ارسال و دریافت خبر به شکل تلفنى!!!
این که زمانى براى ارسال خبر از سایر کشورها مجبور مى 
بزنند  «فینگلیش»تلکس  شکل  به  شدند 
مواجه شود ،  نیشخند  با  امروزه شاید 
ها  پیامک  در  اکنون  که  اتفاقى 

هم به چشم مى آید! دریافت خبرها به شکل تلفنى ، آن هم با 
نیاز به چاشنى سرعت بحث زیان آورى این شغل را در کنار سایر 
خطرات به رخ مى کشید. محدودیت نفرات که امروزه حتى همان 
گفتنى  نکات  از جمله  ندارند  ها حضور  تحریریه  در  هم  تعداد 
اندازى  راه  با  در خصوص شرایط سختى کار آن روزهاست. 
«فکس» گویا گمشده اى یافت شد ، همان دستگاهى که 
هم  توجه  آن  به  حتى  امور  از  برخى  در  جز  به  امروزه 

نمى شود!
**پایان فصل روزنامه ها

که  بود  اتفاقى  روزنامه  به  ها  نامه  هفته  تبدیل 
انتهاى  انتظار مى رفت که  این  وقتى صورت گرفت 
نبود که همین  باور کردنى  اما  باشد  ماجراى رسانه 
روزنامه ها ناگهان با اوج گرفتن کار خبرگزارى ها به 
شکل مجازى قافیه را به شدت به حریف باختند. کار 
اطالع رسانى چنان از نظر سرعت ، شدت گرفته بود 
که پس از مدتى کوتاه همین خبرگزارى ها هم شاهد 

حضور حریف قدرى به نام فضاى مجازى شدند.
سرعت این تغییرات به اندازه نوشتن و خواندن همین 
چند جمله آن قدر زیاد بود که نسل هایى مثل من سخت 
به آن باور دارند و از آنچه امروز در فضاى رسانه مى گذرد به 
شدت متعجب هستند ، فضایى که مشخص نیست آیا به زودى 
بازهم دچار تغییرات اساسى مى شود یا خیر. تغییراتى که اگر رخ 

داد امروز براى عده اى وقوع آن غیر قابل باور است.
در کنار بحث نشریه و چاپ ، ما با موضوع انعکاس صوتى 
و تصویرى اخبار ورزشى هم همراه بوده ایم. فعالیت هایى که با 
کمى تفاوت بسیارهمشکل  هستند. در عرصه رسانه هاى صوتى 
و تصویرى نیز ما همین روال را داشته ایم. ایامى با نقل خبر در 
بین اخبار سایر بخش ها گذشت. پس از آن ما با بخش خبرى 
مستقل همراه شدیم. پس از آن برنامه هاى مستقل شکل گرفت 
و امروز با داشتن شبکه هاى مستقل رادیو و تلویزیونى 24 ساعته 
تنه به تنه کشورهاى پیشرفته مى زنیم. جالب این که این بخش 
با چشم طمع(!)  دارد  تکیه  آن  به  قانون  که  انحصارى  وجود  با 

بخش خصوصى مواجه است!
* ...و اما بعد

این مقدمه اى کوتاه و موجز از روند حاکم بر فضاى رسانه 
تا به امروز بود. این که امروز فضا چگونه است و در این شرایط 
بررسى  به  نیاز  نیز  شد  خواهد  دنبال  شکل  چه  به  رقابت  این 
و   با وجود فضاى مجازى  اى معتقدند که  دارد. عده  موشکافانه 
صفحه شخصى براى همه عوامل درگیر با ورزش ، رقابت با آنها 
فضاى  شرایطى  چنین  است.  غیرممکن  گاه  و  دشوار  و  سخت 
و  مخاطب  کردن  راضى  و  داده  قرار  رسانه  روى  پیش  دشوارى 
حتى جهت دهى به او مثل گذشته امکان پذیر نیست .از سوى 
دیگر رقابتى نابرابر بین بخش هاى مختلف رسانه اى وجود دارد 
که هر کدام تهدیدى براى دیگرى است. به عبارتى ما با موضوع 
مهمى به نام رمز و راز ماندگارى روبرو شده ایم. در این جدال 
پیدا و پنهان بسیارى از رسانه هاى گذشته در اشکال گوناگون پا 
پس کشیدند و امروزه وجود خارجى ندارند. بسیارى دیگر خود 
را با شرایط امروزى وفق داده و از آن طریق با مخاطب در ارتباط 

هستند. گروهى تلفیقى از این دو را مدنظر قرار داده اند.
**رمز و راز ماندگارى

اما ناگفته پیداست که آن چه ماندگار است ، ارائه کار خوب و 
با کیفیت است. این کار از عهده کسانى بر مى آید که در این زمینه 
داراى دانش الزم باشند. بدون تردید دنیاى رسانه ، دنیایى به شدت 
علمى است که امروزه در جهان در بسیارى از دانشگاه هاى جهان 
آموزش داده مى شود. با گذر از جذابیت هاى آنى و زودگذر که شاید 

هر کسى قادر به تولید آن باشد ، در بحث هاى ریشه اى ، رسانه 
اى موفق است که جوابگوى نیاز مخاطبان باشد. در این باره سرعت 
، تنها بخشى از مباحث پیچیده خبررسانى است . اگر رسانه اى در 
زمینه آگاهى از علوم الزم داراى توانایى باشد ، قطعا مى تواند در 
جذب مخاطب موفق باشد. امروزه ما تا حدودى چنین توانایى هایى 
را در برخى از روزنامه ها و حتى مجالت خارجى مشاهده مى کنیم 
که عالوه بر پرداخت ویژه از زوایاى خاصى که افراد عادى قدرت ورود 
به آن را ندارند ، با اطالع رسانى اختصاصى حتى مرجع رسانه هاى 

 ب بهمن اسدى

هم به
نیاز به

خطرات
تعداد
در

»

چن
به آن

شدت
بازهم د
داد امر
در

ى  بـــو
سرب و کاغذ کاهى ، ماکت 

صفحه بندى و چســب روى حروف ، 
کلیشــه عکس و صداى تلکس و... اتفاقى که 

امروز جزیى از خاطرات اهالى رسانه، آن هم از نوع 
قدیمى اســت .رسانه هاى ورزشى کمى بعد از اختراع 

صنعت چاپ وهمگام با ســایر بخش هاى اطالع رســانى،  
کار خود را آغاز کرده اند. بعید به نظر مى رســد که در آن 

دوران داشتن یک رسانه اختصاصى در زمینه ورزش با تعجب 
همراه نبوده باشد. در آن روزگار، نه ورزش این همه فراگیر و 
پر فعالیت بود و نه انعکاس آن به سهولت امکان پذیر! با گذر از 
فضاى آن روزها که به بیش از یک قرن مى رسد آنچه امروز 
در فضاى رسانه هاى ورزشى رقم مى خورد تا چند سال قبل 

غیر قابل باور بود . اگر چه فضاى رســانه هاى ورزشى ما 
به دلیل عدم حمایت و نظارت الزم از «استاندارد»ها 

فاصله دارد اما در برخى از امور مى توانیم خود را 
در جهان از جمله پیشتازان فرض کنیم.

38



39

دیگر هستند. شاید این مهم ترین درد رسانه هاى قدیمى ما باشد 
که با خالء کارشناسان خبره دنباله روى رسانه هایى با شکل جدید 
شدند. عدم تولید محتواى جذاب و به نوعى «حاضرى خورى» باعث 
شده تا ما شاهد فروکش کردن استقبال مخاطبان از رسانه هاى 
گذشته باشیم. درج مطالبى که پیش از آن و با سرعت بیشتر در 
فضایى دیگر به سهولت در دسترس است ، آخرین روزهاى حیات 

برخى از رسانه ها را حکایت مى کند.
**عدم حمایت و نظارت

شاید در نگاه اول این امر را خطرى بزرگ براى حیات برخى 
تنها  نه  این خطر  که  نیست  اما شکى  کنیم  فرض  ها  رسانه  از 
ورزش بلکه جامعه را تهدید مى کند. پرداخت غالبا غیر مسئوالنه 
در فضاى مجازى که نظارت الزم هم بر آن نیست گاهى ضرباتى 
مهلک بر آرامش روانى جامعه  مى زند که با ضرر مالى هنگفت 
که  اتفاقى   ، نیست  هم  جبران  قابل  حتى  اغلب  و  است  همراه 
به شدت  آن  هاى  از ضریب خسارت  الزم  حمایت  با  تواند  مى 
کاست. این موضوع نه فقط در بحث سالمت روانى جامعه بلکه 

در افزایش دانش مردم بسیار مهم و تاثیرگذار است و مى تواند 
ثمرات اجتماعى فراوانى را باعث شود.

**سهل و ساده گرفتن
متاسفانه متولیان امر رسانه که اغلب با علوم این بخش ناآشنا هستند 
چنان کار را ساده و سهل گرفته اند که باور عبور از بحران هاى به وجود 
آمده هر روز کم رنگ و کم رنگ ترمى شود. ما در بخش ورزش با مبانى 
اخالقى و تربیتى هم همراه هستیم و وقتى در بخش رسانه به آن توجه 

نشد ، دچار عواقب سخت ، حتى در موضوع فنى مى شویم.
بسیارى از حاشیه هایى که بازدارنده پیشرفت ورزش قهرمانى 
مى شوند ریشه در این مشکالت دارند ، مشکالتى که با فرهنگ سازى 
ابراز وجود  از سوى رسانه اى هاى متخصص و متعهد باید اجازه 
نیابند. بدون تردید وقتى رسانه اى از ساده ترین ابزار و امکانات بى 
بهره بود و حتى در هزینه هاى جارى با مشکل جدى مواجه شد، 

نمى توان از آن انتظار فراوان در عمل به رسالتش داشت. 
**رسانه؛ صنعت یا فرهنگ؟

آن  کنار  از  و  است  صنعت  یک  امروزه  اگرچه  رسانه  دنیاى 

نمى توان با تکیه بر شعار عبور کرد اما وجه دیگرى هم دارد. رسانه ، 
فرهنگ ساز است ، فرهنگى که ثمره و بهره آن خیلى زود حاصل 
نمى شود. براى این بخش از کار رسانه نیاز به سرمایه گذارى خاص 
از سوى دولت است. به این بخش باید نگاه ویژه و حمایتى داشت 
، از آن به عنوان یک پایگاه تربیتى یاد کرد و برایش برنامه داشت . 
در این صورت فضاى «بلبشو» به دنیاى علم و آگاهى تبدیل خواهد 
شد. به عبارتى ،  رسیدن به این فضا  جز با حمایت  ویژه از رسانه   

میسر نیست .
**نقش رسانه اى ها

اشاره  نکته  این  به  باید  شد،  ذکر  که  مواردى  کنار  در   
عاشقان  بین  در  اجتماعى  هاى  مسئولیت  باور  باید  که  داشت 
این بخش  ما در گذشته در  بگیرد.  این بخش شکل  فعاالن  و 
اهداف  بدون  پرتالش  و  عاشق  افراد  داشتیم.  بهترى  شرایط 
اقتصادى در بطن رسانه بودند. متاسفانه در میان تغییرات به 
به ویژه  اقتصادى  به شدت  نگاه  ، یکى هم همین  وجود آمده 

در موضوع ورزش است.
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سـال سقـوط !سـال سقـوط !
حتما در پیام هاى تبریک سال نو ، این جمله به چشمتان 
خورده که «عید واقعى از آِن کسى است که آخر سالش را جشن 
بگیرد ، نه اول سالش را». اگر بخواهیم با همین فرمول، احواالت 
بسکتبال ایران را در سالى که نفس هاى آخرش را مى کشد ، 
بررسى کنیم به جز صعود تیم ملى به جام جهانى 2023 - که 
آن هم با الطاف استرالیا و قزاقستان رقم خورد- ، نقطه عطفى 
باید   ، بزم  برپایى  جاى  به  نتیجه  در  و  بود  نخواهیم  شاهد  را 

سوگوارى کرد !
متاسفیم که باید بنویسیم ناکامى در رده هاى مختلف ، یکى 
پس از دیگرى رخ مى نمود اما «مشاور غرب آسیا» با استعانت 
از همان تاکتیک همیشگى و البته کلیشه اى، صحبت از «دید 
جهانى» و «فراتر از آسیا » مى کرد . البته ما و اکثر کارشناسان 
و  انسانى  منابع  لحاظ  از  تنها  نه  که کشورمان  معتقدیم  دلسوز 
استعدادهاى ناب براى توسعه بسکتبال ، چیزى کم ندارد ، بلکه 
مى تواند با تدبیر درست و بهره گیرى از همه ظرفیت ها به روزگار 
خوش سالهاى نه چندان دور گذشته برگردد و « ما آقاى آسیا 
هستیم » را دوباره به منصه ظهور برساند اما بى تردید با در پیش 
گرفتن این مسیر( که در 12 ماه اخیر سپرى شده) که همواره با 
آزمون و خطا  و البته اصرار به خبط همراه بوده است ، از همین 
االن مى نویسیم که به احتمال قریب به یقین ، سال آینده هم 
«بسکتبال  شوربختانه   ! بود  خواهد  کاسه  همین  و  آش  همین 
امروز» با شیب بسیار تندى در حال تهى شدن از عاشقانى است 
این مملکت را رقم  تاریخ بسکتبال  که بدون هیچ چشمداشتى 
زده و ذره ذره براى آن اعتبار جمع کردند. مادامى که رویکردها 
با دستمایه قراردادن  باشد و  الطوایفى»  «کاسبکارانه» و«ملوك 
«توسعه   ، سازى»  «چابک   ، فنى»  کادر  «تقویت  مثل  کلماتى 
بسکتبال» ، «همدلى» و ... عوامفریبى سرلوحه کار قرار گیرد تا 
بهانه اى براى قالب کردن رفقاى گرمابه و گلستان به تیم هاى 
مختلف باشد ، چشم اندازى بهتر از این را هم نمى شود متصور 
بود . بسکتبال ایران در سالى که گذشت براى خیلى ها نان و 
آب داشت اما شک نداشته باشید که با این دست فرمان، آقایان 
به  را   (!) نیروهاى خدومشان  اتوبوسى که  با همان  یا زود-  دیر 
هدایت  پرتگاه  به  را  ایران  بسکتبال   - آوردند  فدراسیون  سمت 

خواهند کرد !
در ادامه ، چکیده " زبان سرخ "  راجع به  اتفاقات بسکتبال ایران 
در سال گذشته را که قابلیت انتشار دارد ، تیتروار با هم مرور مى کنیم :

1- تیم ملى بسکتبال سه نفره زنان و مردان کشورمان از 
صعود به جام جهانى بازماند.

2 - تیم زیر 16 ساله هاى دختران بسکتبال ایران با حضور 
یک مربى مرد که به صورت پنهانى اعزام شده بود ، در بین 8 تیم 

دسته دوم آسیا پنجم شد و نتوانست به دسته اول صعود کند .
3- یکى از بهترین تیم هاى تاریخ بسکتبال ایران که به 
گواه اکثر کارشناسان مى توانست حتى در مسابقات جام جهانى 
ماالگاى اسپانیا هم چشم همگان را خیره کند ، در ششمین دوره 
مسابقات قهرمانى نوجوانان کمتر از 16 سال پسر آسیا به عنوانى 

بهتر ازهشتمى نرسید و جهانى نشد .
ماه   2 حدود  که  بانوان  نفره  سه  بسکتبال  ملى  تیم   -4
به  و  فدراسیون  کارى  اهمال  و  تاخیر  علت  به  بود،  اردوها  در 
بهانه عدم صدور روادید سنگاپور، شانس حضور در مسابقات جام 

آسیایى را از دست داد. 
از حضور در  ویزا  به دلیل عدم صدور  واحدى  5 - سینا 
رقابت هاى کاپ آسیا بازماند و تیم ملى بسکتبال سه نفره ایران 

هم بدون او به مسابقات اعزام و بعد از دو بازى حذف شد . 
6- انتصابات قومیت محورى  صورت 
گرفت که  رفته رفته به خیل کثیرى 
ثابت  بسکتبال  مندان  عالقه  از 

شد. آقایان به دلیل  وامدارى در ماجراهاى انتخابات و به کارگیرى 
برخى از افراد مساله دار و دو تابعیتى، بر طبل تفرقه کوبیدند تا 
دینشان را - ولو به قیمت تباهى بسکتبال ایران - ادا کنند .جالب 
است بدانید که بسیارى از همین آدم هایى که در این چرخه به 
کار گرفته شده اند و مى توان جمع اضداد را به آن ها لقب داد، نه 
تنها چشم دیدن یکدیگر را ندارند ، بلکه صحبت هایى را علیه هم 
در محافل خصوصى مطرح مى کنند (منابع خبرى ، جزئیاتش را 
هم بازگو مى کنند)  که برق از سِر هر کسى مى پراند . جوانک 
«جک سوار» ، خط دهنده این روزهاى بسکتبال شده و هیچکس 
هم جلودارش نیست .  زمانى محمود خان مشحون را نقد مى 
کردیم که چرا اجازه «نُُطق کشیدن» به برخى از بزرگان و صاحب 
نظران نمى دهد ، بى خبر از آن که چند سال بعد، عنان بسکتبال 

در دستان «غوره نشده هاى مویز شده» خواهد افتاد! 
7- سال گذشته و در پنجره دوم با یک تیم نصفه و نیمه 
73 بر 69  مقابل قزاق ها شکست خورده بودیم اما این بار با همه 
ستاره هایمان و با تیمى که آقایان ، تقویت (!) کرده بودند ، با 

نتیجه 68 بر 60 بازنده شدیم .
8- تیم ملى بزرگساالن براى برگزارى تنها یک بازى تدارکاتى 
در اردوى صربستان شرکت کرد که آن هم با پرواز غیراستاندارد، 
تغذیه نامناسب و معطلى چندین ساعته در سالن ترانزیت فرودگاه 

همراه بود و هزینه گزافى هم روى دست فدراسیون گذاشت . 
9 - شایعه پرواز اختصاصى براى تیم ملى بسکتبال در بوق 
و کرنا شد اما آنچه منابع خبرى موثق تایید کرده اند این است 
که پروازهاى طوالنى مدت و اردوهاى نامناسب و نامطلوب تیم 
بزرگساالن کشورمان براى سفر به استانبول ، قبل از حضور در 

کاپ آسیا 2022، صداى خیلى از ملى پوشان را درآورد.
10-  مقابل اردن با نتیجه 91-76 شکست خوردیم و حتى 
نتوانستیم به نیمه نهایى کاپ آسیا (اندونزى – 2022 ) صعود 

کنیم .
تقویم  در  مهم  رویداد  یک  آسیا  مرز  بدون  بسکتبال   -11
بین المللى جوانان است که به ورزشکاران جوان نخبه و مربیان با 
کیفیت از سراسر منطقه فرصتى باورنکردنى براى حضور در یکى 
از بهترین برنامه هاى بسکتبال با عملکرد باال در جهان مى دهد. 
در چنین کمپى که بارها جوانان ایرانى حضور یافته اند ، جاى دو 
بازیکن جوان کشورمان (محمد امینى و صارم جعفرى ، بازیکنان 
تیم جوانان ایران) که قرار بود در این کمپ حاضر شوند خالى 
بود ؛ البته طبق معمول، کلى آسمان ریسمان بافتند که مغایرت 

زمانى داشت و نمى شد!
12- حواشى زشت و غیرقابل باورى که در اردوى ترکیه 

براى تیم ملى جوانان ایران اتفاق افتاد .
تعلل فدراسیون وعدم حضور دختران زیر 18 سال    -13

بسکتبال کشورمان در مسابقات آسیایى.
مسابقات  در  بانوان  نفره  سه  بسکتبال  تیم  ناکامى   -14

کشورهاى اسالمى قونیه 2022.
بازیکنان و سعید ارمغانى چند روز قبل از  15- درگیرى 

دیدار با ژاپن و استرالیا در پنجره چهارم انتخابى جام جهانى .
به  آسیا  جوانان  قهرمانى  بسکتبال  هاى  رقابت  در   -16
میزبانى تهران، مقابل لبنان و کره جنوبى شکست خوردیم. این در 
شرایطى است که نه تنها به جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود 
(مجارستان  جوانان  جهانى  جام  در  حضور  جواز  بلکه  نکردیم، 

2023 ) را هم از دست دادیم و به عنوان پنجم بسنده کردیم !
17- گرفتن پروازهاى بى کیفیت فدراسیون براى تیم ملى 
به منظور صف آرایى مقابل استرالیا و مسیرى که نزدیک به دو 

شبانه روز طول کشید . 

18- شکست تیم ملى بزرگساالن در پنجره چهارم انتخابى 
جام جهانى مقابل تیم سوم استرالیا با 30 امتیاز اختالف .

19- حذف تیم هاى پسران  و دختران 3×3 زیر 17 سال 
در رقابت هاى کاپ آسیا.

20- برکنارى برخى از روساى هیات ها به جرم حق گویى 
و حق طلبى !

از  بارها  ملى  تیم  فنى  کادر  و  فدراسیون  مسئولین   -21
کامال  عملکردها  اما   ، کردند  صحبت  نسل  تغییر  و  جوانگرایى 
کار  اى  و سلیقه  قهرى  برخورد  و  مغایرت داشت  این مسئله  با 
مثل  بسکتبال  هاى  سرمایه  از  بسیارى  که  رساند  جایى  به  را 
ساالر منجى، سعید داورپناه ، آرمان زنگنه ، محمد امینى ، صارم 
جعفرى ، احسان دلیرزهان ، نوید خواجه زاده ، حسین ُمکاریان، 

بهشاد عربزاده ، محمد یوسف وند ، امیرحسین خندان پور، 
رضایى  امیرحسین   ، رحیمى  محمد   ، آذرى  امیرحسین 
فر ، کیوان ریاعى و ... از تیم ملى کنار گذاشته شدند و 
بزرگساالن  ملى  تیم  به  اى  بازیکن 36 ساله   ، در عوض 
دعوت شد که 4 سال پیش از تیم ملى خداحافظى کرده 
بود ! اوهم فقط در یک بازى به میدان رفت و 2 امتیاز 

کسب کرد !
هاى  رده  در  اى  غیرکارشناسانه  22-تغییرات 
عاشق  هر  دل  که  داده  رخ  مدیریتى  سطوح  و  مختلف 
رئیس   . آورد  مى  درد  به  را  بسکتبال  به  مند  عالقه  و 
فدراسیون فعلى کشورمان ، پس از انتخابات و در حالى 
تقویت  بحث  بود،  نشده  مبارکش خشک  عرق  هنوز  که 
کادر فنى تیم ملى را پیش کشید  که آخر و عاقبتش را 
، مهران حاتمى و کامران  . مصطفى هاشمى  هم دیدیم 
تیم ملى  نیمکت  بازى روى  جمشیدوند که فقط  در 4 
نشسته بودند ، برکنار شدند و سعید ارمغانى که سال ها 
از فضاى بسکتبال ایران دور بود و در کشور مجارستان، 
دختران-  رده  در  بیشتر  هم  آن  اى-  پایه  هاى  فعالیت 
نشینان  فدراسیون  آستین  از  یکباره  به   ، مى داد  انجام 
 . گرفت  دست  در  را  ملى  تیم  هدایت  سکان  و  درآمد 
مهران آتشى هم که مدت مدیدى به لطف حمایت هاى 
حضور  ملى  مختلف  تیم هاى  فنى  کادر  در  خانوادگى(!) 
ایران  مربى  کمک  پرافتخارترین  را  او   ، برخى  و  داشت 
مى دانند (!) دوباره به عنوان دستیار معرفى شد ؛ محمد 
هم  زاده  صادق  محسن  و  جوانویچ  زالتکو   ، پور  کسایى 
آمدند و رفتند که انگار بود و نبودشان تاثیرى نداشت . 
بعدش هم که «بچیروویِچ» بیکار را با سفارش برخى از 
بازیکنان تیم ملى و جریانات حامى «مشاور غرب آسیا»، 
به بهانه آشنایى با بسکتبال چین (!) کنار دست ارمغانى 
دلیل  به   ، زیاد  احتمال  به  بچیروویچ»  «ممى   . نشاندند 
نتایج ضعیف تیم ملى که اتفاقا خودش هم در آن بى تاثیر 
ملى  تیم  آینده  ایذایى، سرمربى  عملیات  یک  با   ، نبوده 
آقایان فدراسیون  ! همان موقع که  بسکتبال خواهد شد 
نشین، حمایت همه جانبه از ارمغانى را در رسانه ها مطرح 
مى کردند ، باور نداشتیم چرا که حدس مى زدیم «ممى 

بچیروویچ» را در آب نمک خوابانده اند !
امتیاز   35 با  ژاپن  مقابل  سنگین  شکست   -23
اختالف در پنجره ششم انتخابى رقابت هاى جام جهانى.

پنجره  بازى  آخرین  مقابل چین در  24- شکست 
ششم انتخابى رقابت هاى جام جهانى. 

و  رئیس  کتاب  و  بى حساب  مسافرت هاى   -25
سرپرست دبیرى فدراسیون- دراین شرایط سخت اقتصادى 
سایر  هاى  فدراسیون  روساى  با  رایزنى  بهانه  به  مردم-  
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انگیزه اى صورت مى گرفت.  کشورها که اصال معلوم نبود با چه 
این سیاحت ها در شرایطى  صورت گرفت که براى بازى هاى پنجره 
ششم انتخابى جام جهانى، تیم ملى حتى نتوانست آنالیزور ، ماساژور 
و... اعزام کند ! کلى هم پول بى زبان براى بلیت رفت و آمد مدیرفنى 
سابق تیم ملى، مدیرفنى فعلى تیم ملى، سرمربى تیم ملى و...  هزینه 

شد که بر کسى پوشیده نیست. 
خارجى  همتایان  قول  از  فدراسیون،  پروپاگانداى  با   -26
تعریف و تمجیدهایى از مسئولین بسکتبال مطرح شده است که  
على رغم  مراجعه به سایت هاى خارجى ، اطالعاتى در خصوص این 
ادعاها در دسترس نیست. نمونه اش ، سفر اخیر جواد داورى به ترکیه 
و دیدارش با «هدو تورك اوغلو» ، که هیچ رسانه ترکیه اى به آن 
نپرداخته یا مالقات با «یائومینگ» و «آندریاس زاگلیس» که نه تنها 
سایت فدراسیون ایران، تصویرى را از آن منتشر نکرده ، بلکه نام 
دبیر کل " فیبا " را هم اشتباه نوشته اند. مشى مال نَُقطى نداریم اما 
قطعاعالقه مندان بسکتبال با مراجعه به سایت فدراسیون بر وجود 

غلط هاى امالیى و انشایى صحه خواهند گذاشت.  
27- پارسال و در همین ایام (قبل از انتخابات فدراسیون 
جذب  از  صحبت   ، خصوصى  هاى  گعده  در  که  بود  بسکتبال) 
به جایى  کار  اما حاال  میلیاردى مى شد   30 ، مالى 20  حامى 
رسیده که آقایان در مصاحبه هایشان تلویحا اعالم کرده اند که 

از پرداخت هزینه هاى یومیه هم عاجز شده اند و هرچقدر بودجه  
داشته باشند ، کم است.

28- سیاست هاى یک بام و دو هوایى که کمیته انضباطى 
محافل  در   . کرد  اتخاذ  بسکتبال  اهالى  و  ها  تیم  خصوص  در 
غیررسمى بحث جانبدارى فدراسیون از برخى تیم ها مطرح است 
و همین امر باعث شد بسیارى از مسابقات سوپرلیگ به جنجال 

کشیده شود .
29- کنار رفتن تیم توفارقان آذرشهر در کوران لیگ .

30- کاهش  پخش تلویزیونى مسابقات سوپرلیگ از صدا 
و سیما.

اتحادیه  مرکزى  شوراى  در  جوان  رئیس  ازعضویت   -31
بسکتبال غرب آسیا حرف مى زدند که اصال وجود خارجى نداشت. 
واقعیت امر چنین بود که از 7 کشور غرب آسیا، پست هاى مهم را 
حسین العمید ازعراق (رئیس) ، إبراهیم حبش از فلسطین (نایب 
رئیس)، شربل رزق از لبنان (دبیر کل) وعبدالستار الحمدانی از یمن 
( خزانه دار) به دست آوردند و زینۀ نصار(سوریه)، هشام جرادى 
(نماینده دوم لبنان) ، محمد خالد العلیان (اردن) و مهمتر از همه 
(!) جواد داورى (ایران) به عنوان اعضاى مشاور معرفى شدند . باید 
عرض کنیم که فدراسیون جهانى بسکتبال ، مناطق تحت نظارت 

خود را پس از تقسیم قاره اى ، به زیر مجموعه هایى انشعاب داده که 
غرب آسیا به عنوان یکى از آن ها محسوب مى شود و بدون تعارف ، 
جایگاه (position) رئیس و دبیر کل آن هم ارزش چندانى ندارد، 
چه برسد به عضویت در گروه مشاورین ! حاال اینکه (حتى با افول ماه هاى 
اخیر بسکتبال ایران) چطور کشورهایى مثل لبنان ، عراق و فلسطین - که 
کیلومترها با بسکتبال ایران فاصله دارند - مجال عرض اندام ولو در کسب 
کرسى هاى غرب آسیا- که زمانى ریاست آن را بر عهده داشتیم - به ما 
نمى دهند، جاى تاسف دارد و این شگفتى زمانى به اوج مى رسد که 
برخى از رسانه هاى کشورمان (خواسته یا ناخواسته ) چنین انتصاب بى 

ارزشى را یک " شاهکار" تلقى  مى کنند !
32- رقابت هاى سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا با عنوان 
جعلى «خلیج » نام گذارى شد که فدراسیون بسکتبال  ایران در 
ابتداى کار و قبل از تذکرات مکرر کیهان ورزشى ، موضع انفعالى 
اتخاذ کرده بود ؛ حتى رئیس سازمان لیگ و سرپرست دبیرى ، این 
نام جعلى را در صدا و سیما هم تکرار مى کردند که اتفاقا موجب 
تذکرمسئولین عالى رتبه سازمان به تهیه کننده یکى از برنامه هاى 
رادیویى هم شده بود . باالخره با گذشت چندین روز ، " نیمچه " 
اعتراضى از سوى آقایان صورت گرفت که آن هم با چند کار نمادین 

همراه بود و متاسفانه به سرانجام مطلوبى نرسید . 
و... 
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روایت عکاسان ایرانى از حضور ایران در جام بیست و دومروایت عکاسان ایرانى از حضور ایران در جام بیست و دوم
22 قاب22 قاب

 ماندگار ماندگار

نمایى از دیدار ایران و ولز، سعید عزت اللهى در جدال با هافبک حریفنمایى از دیدار ایران و ولز، سعید عزت اللهى در جدال با هافبک حریف

حضور تماشاگران ایرانى در روز بازى هاى تیم ملى در جام جهانى حضور تماشاگران ایرانى در روز بازى هاى تیم ملى در جام جهانى 20222022 سوژه  سوژه 
عکاسان ورزشى داخلى و خارجى مى شد و بازتاب قابل توجهى داشتعکاسان ورزشى داخلى و خارجى مى شد و بازتاب قابل توجهى داشت

روز سخت مدافعان ایران در بازى برابر انگلیس،هرى کین روز سخت مدافعان ایران در بازى برابر انگلیس،هرى کین 
کاپیتان «سه شیرها» در محاصره مرتضى پورعلى گنجى کاپیتان «سه شیرها» در محاصره مرتضى پورعلى گنجى 

(چپ) و صادق محرمى(راست) دو مدافع تیم ایران(چپ) و صادق محرمى(راست) دو مدافع تیم ایران
پرواز پورعلى گنجى براى زدن توپ در دیدار با ولز، کریم انصارى فرد پرواز پورعلى گنجى براى زدن توپ در دیدار با ولز، کریم انصارى فرد 

این صحنه را مشاهد ه مى کنداین صحنه را مشاهد ه مى کند  
- عکس از مهدى زارع- عکس از مهدى زارع

فرارعلى قلى زاده از کمند هافبک تیم ولزفرارعلى قلى زاده از کمند هافبک تیم ولز

شادى وصف نشدنى کریم انصارى فرد پس از شکست تیم ولزشادى وصف نشدنى کریم انصارى فرد پس از شکست تیم ولز
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مهدى طارمى کابوس خط دفاع ولز بود و در این صحنه از مهدى طارمى کابوس خط دفاع ولز بود و در این صحنه از 

کمند مدافع حریف گریخته استکمند مدافع حریف گریخته است

صحنه اى از مصدومیت شدید علیرضا بیرانوند سنگربان صحنه اى از مصدومیت شدید علیرضا بیرانوند سنگربان 
تیم ایران در دقایق ابتدایى بازى برابر انگلیستیم ایران در دقایق ابتدایى بازى برابر انگلیس

- عکس از مهدى بلوریان- عکس از مهدى بلوریان

تیم ملى ایران قبل از بازى با انگلیس، احسان حاج صفى(کاپیتان)، علیرضا بیرانوند،مرتضى پورعلى تیم ملى ایران قبل از بازى با انگلیس، احسان حاج صفى(کاپیتان)، علیرضا بیرانوند،مرتضى پورعلى 
گنجى، میالد محمدى، روزبه چشمى،على کریمى، سید مجید حسینى و... در تصویر دیده مى شوند گنجى، میالد محمدى، روزبه چشمى،على کریمى، سید مجید حسینى و... در تصویر دیده مى شوند 

- عکس از مجتبى جانبخش- عکس از مجتبى جانبخش

دفع توپ میالد محمدىدفع توپ میالد محمدى٬٬ مدافع ایران مقابل گرت بیل مدافع ایران مقابل گرت بیل٬٬ کاپیتان  کاپیتان 
نمایى تماشایى از مصاف ایران و انگلیسنمایى تماشایى از مصاف ایران و انگلیسنامدار ولز نامدار ولز 
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رامین رضاییان مدافع راست  تیم ایران برابر ولز روز بسیار رامین رضاییان مدافع راست  تیم ایران برابر ولز روز بسیار 
خاطره انگیزى داشت . کریم انصارى فرد صحنه را نظاره مى کندخاطره انگیزى داشت . کریم انصارى فرد صحنه را نظاره مى کند

- عکس از مهدى مریزاد- عکس از مهدى مریزاد

ابوالفضل جاللىابوالفضل جاللى٬٬ مدافع تیم ملى در  مدافع تیم ملى در 
حال عبور از بازیکن آمریکاحال عبور از بازیکن آمریکا

 بازیکن تیم آمریکا در پایان مسابقه با  بازیکن تیم آمریکا در پایان مسابقه با 
ایرانایران٬٬ بر باالى سر رامین رضاییان حاضر  بر باالى سر رامین رضاییان حاضر 

شد و به او دلدارى دادشد و به او دلدارى داد
- عکس از حسین زهره وند- عکس از حسین زهره وند

خوشحالى نیمکت نشینان تیم ایران پس از گشودن دروازه تیم ولزخوشحالى نیمکت نشینان تیم ایران پس از گشودن دروازه تیم ولز
- عکس از علیرضا زینلى- عکس از علیرضا زینلى

رامین رضاییان در بازى برابر آمریکا رامین رضاییان در بازى برابر آمریکا 
پرتالش بود و در این صحنه توسط هافبک پرتالش بود و در این صحنه توسط هافبک 

حریف سرنگون شده استحریف سرنگون شده است

سردار آزمون مهاجم سردار آزمون مهاجم 
بدشانس تیم ملى در جام بدشانس تیم ملى در جام 

جهانى بود - عکس از امیر جهانى بود - عکس از امیر 
حسین خیر خواهحسین خیر خواه
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ابوالفضل جاللى مدافع چپ تیم ایران در نیمه دوم بازى برابر آمریکا به میدان آمد و در این صحنه براى آن که به ابوالفضل جاللى مدافع چپ تیم ایران در نیمه دوم بازى برابر آمریکا به میدان آمد و در این صحنه براى آن که به 
بازیکن حریف اجازه نفوذ ندهد وى را در حضور یک آمریکایى دیگر متوقف کرده استبازیکن حریف اجازه نفوذ ندهد وى را در حضور یک آمریکایى دیگر متوقف کرده است

شادى ملى پوشان ایران پس از به ثمر رسیدن گل دوم به ولزشادى ملى پوشان ایران پس از به ثمر رسیدن گل دوم به ولز

سردار آزمون در جدال با هافبک تیم ولزسردار آزمون در جدال با هافبک تیم ولزتماشاگران ایرانى و آمریکایى قبل از بازى با هم عکس یادگارى گرفتند تماشاگران ایرانى و آمریکایى قبل از بازى با هم عکس یادگارى گرفتند 

خوشحالى سید حسین حسینى و روزبه خوشحالى سید حسین حسینى و روزبه 
چشمى پس از کسب برد روحیه بخش چشمى پس از کسب برد روحیه بخش 

مقابل ولزمقابل ولز
- عکس از رضا سعیدى پور- عکس از رضا سعیدى پور
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خاطره مورد عالقه استفن کرى از بازى مقابل لبرون 
استیت  گلدن   " با  او  که  قهرمانى  از سه  یک  هیچ  از  جیمز 
این  نیست.  آورد  به دست  هاى جیمز  تیم  برابر  در   " وریرز 
بود،  کار  تازه  بازیکن  یک  که   2009-10 فصل  به  خاطره 
مربوط مى شود؛ زمانى که جیمز در هفتمین سال حضورش 
در کلیولند کاوالیرز بود. آنها اولین بار زمانى که جیمز در یکى 
از بازى هاى کالج کرى براى دیویدسون بازى مى کرد، یکدیگر 
را  مالقات کردند. شب قبل از این رویارویى در کلیولند، جیمز 
به  من،  "براى  گفت:  کرى  بود.  اش  خانه  در  کرى  میزبان   ،
بود". در آن  از هیجان  این یک گردباد  تازه کار،  عنوان یک 
بازى جیمز 31 امتیاز کسب کرد که بیشتر آنها از نزدیک لبه 

یا از خط پرتاب آزاد به دست آمد. او فقط یک 3 امتیاز زد.
به  شد،  لیگ  وارد   2003 سال  در  جیمز  که  زمانى  از 
کمک  او  به  تغییر  براى  اش  توانایى  و  یافت  تکامل  سرعت 
کرد تا رکورد 38387 امتیازى به ظاهر شکست ناپذیر کریم 
کنار  در  را  بازى  صدها  که  گودن  درو  بشکند.  را  عبدالجبار 
جیمز در کلیولند انجام داد، گفت: "هیچکس نمى تواند تصور 
کند کسى این کار را انجام دهد. اگر در سال 2003، زمانى که 
لبرون جیمز در 18 سالگى به خدمت گرفته شد، مى گفتید 
امتیازآورى کریم  یا به کسى مى گفتید که مى خواهد رکورد 
عبدالجبار را بشکند، آن ها طورى به شما نگاه مى کردند که 
انگار دیوانه اید. کمیسر لیگ ، آدام سیلور این رکورد را یکى 
از مقدس ترین ها در تمام ورزش ها خواند. او در مورد جیمز 
را  شما  فوق العاده اش  سرعت  و  قدرت  "ورزش ورزى،  گفت: 

شگفت زده مى کند.»
فهرست  صدر  به  جیمز  صعود  گذشته،  سال   20 طى 
داده  قرار  تأثیر  تحت  را  مشاهیر  تاالر  بازیکنان   ، امتیازدهى 
و  آنها  به جمع  پیوستن  براى  قطعى  مورد  او یک  زیرا  است 
او  ضربات  شود.  گرفته  نظر  در  آنها  میان  در  بهترین  شاید 
هم تیمى هایش  است.  داده  شکست  را  رقبا  ترین  سرسخت 
داستان هایى از لذت بازى با او را به همراه دارند که خواندنى 

است.
بازیکنان  ترین  قدیمى  از  یکى  سالگى   38 در  جیمز 
NBA است. او همچنان یکى از بهترین هاست. کرى گفت: 
زندگى کند.  براى دریافت جایزه  فقط  او  نیست که  "اینطور 
بسیار  بنابراین  و  کند  بازى مى  باالیى  در سطح  او همچنان 
چشمگیر است". عبدالجبار 75 ساله از سال 1969 تا 1989 
  .U.C.L.A بازى مى کرد. پس از سه فصل بازى در NBA در
آوریل  در  را  چمبرلین  ویلت  گلزنى  رکورد  او  که  هنگامى 
1984 شکست، این کار را با شوت ثبت شده و تقریباً غیرقابل 

توقف خود انجام داد.
جورج گروین 70 ساله ، بازیکن تاالر مشاهیر که چهار 
به  و  آورد  دست  به  را  فصل  بازیکن  امتیازآورترین  عنوان 
خاطر چرخاندن انگشتش معروف است، گفت "جیمز به طور 
روشمند بازى خود را در سراسر زمین توسعه داده  و از بزرگان 
این تجربه را به ارث برده است. در طول هر بازى، او ممکن 
است از پستى که توسط مایکل جردن و کوبى برایانت احاطه 
و  است  کرى  استفن  مانند  گاهى  او  کند.  شلیک  بود،  شده 
گاهى مانند حکیم اوالیوون. لبرون جیمز از هر جایى مى تواند 
شوت هاى خود را رها کند". داك ریورز، مربى فیالدلفیا گفت: 
"لبرون از هر طریق ممکن توپش را به سبد مى رساند". ریورز 
که مربى تیم هاى اورالندو مجیک، بوستون سلتیکس و لس 
آنجلس کلیپرز نیز بوده است، گفت که اخیراً در 
لس آنجلس با جیمز برخورد کرده و به 
شوخى گفته است: "فکر مى کنم 

شما حداقل 10000 از این امتیازها را مقابل یکى از تیم هاى 
من کسب کردید."

جیمز که در 30 دسامبر ،  38 ساله شد، به طور میانگین 
2 /7 امتیاز در هر بازى به دست آورده است. او از زمان تولد 
38 سالگى خود، میانگین امتیازى اش را تا 37 امتیاز در هر 
بازى افزایش داده است. جیمز در آستانه فرا رفتن از مرز 40 
لیکرز  با  او یک فصل دیگر  امتیاز در فصل آینده است.  هزار 
ندارد  وجود  تضمینى  هیچ  آن  از  پس  حتى  و  دارد  قرارداد 
که  به بازى در باالترین سطح بسکتبال ادامه ندهد. او بارها 
گفته است که دوست دارد به اندازه کافى در NBA بماند تا 
پسرش «لبرون جیمز جونیور» به لیگ برسد و با یکدیگر در 
یک تیم بازى کنند؛ چیزى که حداقل تا فصل 2024-2025 

اتفاق نمى افتد.
عبدالجبار از 5 آوریل 1984 رکورد امتیازآورترین بازیکن 
لیگ را در اختیار داشته، تقریباً نه ماه قبل از تولد جیمز. در 
بود،  زبانزد  خودش  زمان  در  عبدالجبار،  هوك هاى  که  حالى 
جیمز هنوز هم مى داند که چگونه در زمان بحران گلزنى کند. 
او با وجود 10 بازى از دست رفته به دلیل مصدومیت، در حال 

حاضر با 284 امتیاز در کوارتر چهارم، در لیگ پیشتاز است.
لیست  در  جیمز  به   NBA فعلى  بازیکن  نزدیکترین 
امتیازآورترین بازیکنان لیگ، کوین دورانت از بروکلین نتس 
است که 26684 امتیاز دارد. دورانت احتماالً باید حداقل شش 
عبدالجبار  رکورد  به  بتواند  تا  کند  بازى  دیگر  فصل  هفت  یا 
نزدیک شود و چه کسى مى داند که تا آن زمان جیمز تا چه 

حد مى تواند سطح امتیازآورى لیگ را باال ببرد؟
جیمز هاردن از فیالدلفیا و راسل وستبروك از لیکرز هر 
کدام بیش از 24 هزار امتیاز دارند. هر دوى آنها از بزرگترین 
بازیکنان یک دهه اخیر NBA  هستند اما قطعا نمى توانند به 
رکورد لبرون جیمز نزدیک شوند. لوکا دونچیچ از داالس در 
طول دوران حرفه اى خود به طور میانگین 27/4 امتیاز در هر 
بازى کسب کرده اما او باید روند میانگین امتیازآورى خود را 
براى 14 فصل دیگر یا بیشتر ، حفظ کند تا به مرز 38 هزار 
امتیازى برسد. شاید این فاصله هاى زمانى و امتیازى ، زمانى 
زودتر شکسته شود که به بسکتبال ،  قانون شوت 10 امتیازى 

افزوده شود!
کریم  شد.   NBA وارد  دبیرستان  از  مستقیماً  جیمز 
اینکه واجد شرایط پیوستن به لیگ باشد،  از  عبدالجبار قبل 
در دانشگاه به طور حرفه اى بسکتبال بازى مى کرد. جیمز 18 
ساله بود که اولین امتیاز NBA خود را به دست آورد. این 
اتفاق براى عبدالجبار در 22 سالگى رخ داد. 20 فصل زمان 
در  جیمز  لبرون  برسد.  امتیاز    38387 به  عبدالجبار  تا  برد 

بیستمین فصل فعالیت خود به این امتیاز رسید.
لبرون جیمز در 15 فصل اول بسکتبالش تنها 71 بازى 
را از دست داد. از زمان پیوستن به لیکرز ،  او نزدیک به 100 
بازى را از دست داده است  اما  همیشه از آسیب جدى اجتناب 
کرده است. بخشى از این مساله مى تواند به خوش شانسى وى 
ارتباط داشته باشد اما بیشتر  به این دلیل است که او ساالنه 

بیش از یک میلیون دالر براى بدنش هزینه مى کند.
رکوردهاى رسمى NBA فقط بر اساس بازى هاى فصل 
دارند.  را  خودشان  رده بندى  پلى آف  هاى  بازى  است.  عادى 
رکورد  که  است  سال   39 تقریباً  که  است  دلیل  همین  به 
اضافه  با  امتیاز حفظ شده است.  با 38387  کریم عبدالجبار 
کردن بازى هاى پلى آف مى توان گفت که عبدالجبار در واقع با 
44149 امتیاز بازنشسته شد. لبرون جیمز در شکست روز 12 
فوریه 2022 لیکرز مقابل گلدن استیت در مرحله پلى آف، به 

این رکورد دست پیدا کرد.
فعالیت،  دوران  طول  اساس  بر  است  ممکن  جیمز  از 
 NBA دستاوردهایش و اینکه در طول 20 سال حضورش در
هزگر متوقف نشده، به عنوان بهترین بازیکن تمام دوران نام 
توانمندى هایى داشت که  اما کریم عبدالجبار هم  برده شود. 
هرگز در لبرون جیمز دیده نشد ، مانند شوت هاى قوس دارى 
که او مى زد و هیچ بازیکنى توانایى دفاع مقابل آن را نداشت.

از سوى دیگر مایکل جردن در مسیر تبدیل شدن به یک 
چهره جهانى، با شیکاگو بولز شش قهرمانى NBA را به دست 
آورد و شاید بزرگترین بازیکن تاریخ این ورزش باشد. همچنین 
استفن کرى از گلدن استیت در پرتاب هاى 3 امتیازى در طول 
و  لیکرز  از  جانسون  مجیک  است.  رقیب  بى  بسکتبال  تاریخ 
و در  قهرمانى داشتند  بوستون هر کدام چندین  از  برد  لرى 
دهه 80 میالدى NBA را متحول کردند. تیم دانکن از سن 
آنتونیو نزدیک به دو دهه را در لیگ سپرى کرد و شاید اساسا 
بازى  یک  در  ویلت چمبرلین  بود.  تاریخ  بازیکن  باثبات ترین 
100 امتیاز کسب کرد و در یک فصل به طور میانگین 50 
امتیاز به دست آورد . کوبى برایانت در یک بازى 81 امتیاز 
کسب کرد و با 5 قهرمانى به پایان راه خود رسید و بیل راسل 

11 قهرمانى را با بوستون سلتیکس به دست آورد.
اما  کرده  عبور  عبدالجبار  کریم  رکورد  از  جیمز  لبرون 
همچنان جردن در بحث میانگین امتیازى در هر بازى جلوتر 
از جیمز است. او در طول دوران بسکتبالش به طور میانگین 
وایل  از  باالتر  تا  آورد  دست  به  بازى  هر  در  امتیاز   30/12
چمبرلین قرار بگیرد. این رقم براى لبرون جیمز، 27 امتیاز به 
ازاى هر بازى است و عبدالجبار در هر بازى به طور میانگین 
25 امتیاز کسب کرده است. حاال کدام یک از این بازیکنان 

مى تواند " پادشاه تاریخ بسکتبال NBA " باشد؟
لبرون در گذشته رکوردهاى دیگرى را نیز جابجا کرده 
است. او پیش تر، پس از پیروزى در مرحله پلى آف در مقابل 
پورتلند تریل بلیزرز، به رکورد 158 برد در بازى هاى پلى آف 
رسید و رکورد تیم دانکن، ستاره اسبق تیم سان آنتونیو اسپرز 
که 157 پیروزى در مراحل پلى آف به دست آورده بود را هم 
شکست و تبدیل به دومین بازیکن تاریخ برتر NBA از این 
پیروزى   161 رکورد  از  حتى  توانست  بعدتر  وى  شد.  حیث 
درك فیشر نیز عبور کند. جیمز در به ثمر رساندن پرتاب هاى 
از  پس  و  است  فوق العاده  رکوردى  صاحب  نیز  امتیازى   3
بهترین  استیت،  گلدن  تیم  سرشناس  ستاره  کرى،  استفن 
به چنین  براى رسیدن  او  NBA است.  تاریخ  امتیازى زن   3
رکوردى، از بسکتبالیست هاى بزرگى همچون کلى تامپسون 

و رى آلن گذشت.
او  و  نبود  جیمز  لبرون  رکوردشکنى هاى  پایان  این 
جابجا  توانسته  خود  کارنامه  در  نیز  را  دیگرى  رکوردهاى 
کند. او در سن 35 سالگى با ثبت 38 امتیاز و 8 پاس گل، 
مسن ترین بازیکن تاریخ NBA است که چنین آمارى را در 
یک دیدار پلى آف از خود به جاى مى گذارد. جالب است که 
بدانید رکورد قبلى در اختیار مایکل جردن افسانه اى،  ستاره 
 1997 سال  در  و  سالگى   34 در  که  بود  بولز  شیکاگو  تیم 

توانست به چنین آمارى برسد.
آمار  یک  اخیرا   NBA تاریخ"   رکوردهاى  پادشاه   "
فوق العاده دیگر از خود به جا گذاشت. لبرون جیمز به اولین 
مقابل  تیمى که  تمام 30  برابر  تبدیل شد که  تاریخ  بازیکن 
آن ها به میدان رفته، بازى 40 امتیازى به ثبت رسانده است. 
تمام این رکوردها باعث مى شوند تا به جایگاه جیمز در تاریخ 

لیگ حرفه اى NBA پى ببریم.

داستان 38390 امتیازداستان 38390 امتیاز
آنچه لبرون جیمز را جاودانه کرد

اماند عرفان خماند ع ععرففانا خخ
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  >vlÎK clHkD

n,vhË t<jäH‰ pVtI.hÏ fHcd¥ÁHË & oÎ„D ;<jHÍ hsJ
, fÎúéV t<jäHgÎöJ.iHdD ;I nv fḦjVdK s¢P j<ç
lD.ckÁN& nv sD , ]ÁN sHgæD hc hdK ,vcù oNhpHt§D
lD.;ÁÁN# ,réD ;I t<jäH‰ hdK fHcd¥ÁHË fI ̀HdHË  lD
vsN& ̀<‰.iHdD  vh ;I nv n,vhË t<jäHgúHË fI nsJ
>,vnÍ.hkN nv ;HvÏ ndæV sVlHdI =BhvÏ lD.;ÁÁN , dH fI
a®G.iHÏ ndæV v, lD.>,vkN# nv hdK lÆHgI kæHiD
hkNhoéI.hdL fI lúHyG n,Ê fVoD hc t<jäHgÎöJ iHÏ

t<jäHgÎöJ.iH lú®<‰ ;HvkN

sVaÁHõ #.
;HvaÁHõ j„<dCd<kD
d¥D hc ;HviHdD ;I föÎHvÏ hc t<jäHgÎöJ.iH

f¶N hc ̀HdHË  t<jäH‰ .aHË fI >Ë lú™<‰ lD.a<kN&
t¶HgÎJ fI uÁ<hË ;HvaÁHõ j„<dCd<kD hsJ# hc
lúÈ<vjVdK ;HvaÁHsHË j„<dCd<kD hdK v,ciHÏ
nkÎHÏ t<jäH‰ lD.j<hË fI vd< tVndÁHkN& lHd¥G h,,Ë&
v,Ï ;ÎK& jÎVÏ iHkVÏ& [ÎÂD ;V=V& =VÏ k<dG&
>vsK ,kæV ,### haHvÍ ;Vn#.

lVfD t<jäH‰

föÎHvÏ hc t<jäHgÎöJ.iHdD ;I n,vhË t<jäHgúHË
jÂHÊ lD.a<n& s¶D lD.;ÁÁN hc hdK ,vcù [Nh kú<kN
, fI iÂÎK oHxV fI lVfÎæVÏ v, lD.>,vkN , f¶†H n,vhË
l<tR.jVÏ köäJ fI p†<vaHË nv löé¢ÎG säC vh nv
;ÁHv clÎK såVÏ lD.;ÁÁN# hc lÎHË lVfÎHË l<tR hdK
sH‰.iH ;I sHfÆI fHcÏ kÎC nhvkN & lD.j<hË fI ndNdI
naHË nv jÎL l„D tVhköI& gÎ<kG hs¥Hg<kD nv jÎL l„D
>v\hkéÎK& ̀~ =<hvnd<̈ nv lÁîöéVsÎéD& fHvs„<kH ,

fHdVË l<kÎO& d<v=K ;„<ç nv gÎ<v<̀‰& n,vjÂ<kN ,
lHdÁéC& tVhk: gÂåHvn nv ]„öD , h,vj<Ë& ,dK v,kD nv
nvfD ;HkéD& hséÎ<Ë [Vhvn nv vkíVc , hsé<Ë ,d±&
cdNhË nv vmH‰ lHnvdN& ;Hvg< >kî„<jD nv lÎ±Ë& ]„öD&
vmH‰ lHnvdN& lHkîÎÁD nv hdÁéV& lÁîöéVsÎéD , jÎL
l„D hdéHgÎH& ̀ÎVg< nv d<,ké<õ& ;<kéI nv vmH‰.lHnvdN&
]„öD& hdÁéV , jHjÁÈHÊ& tHfÎ< ;H„̀< nv vmH‰& lÎ±Ë& vÊ&
jÎL l„D hkæ„ÎS& v,sÎI , föÎHvÏ ndæV haHvÍ ;Vn#.

lHg¥ÎJ fHaæHÍ t<jäH‰

föÎHvÏ hc t<jäHgÎöJ.iH f¶N hc ̀HdHË t<jäH‰ o<n
jûÂÎL lD.=ÎVkN d: fHaæHÍ vh oVdNhvÏ ;VnÍ ,
aòûH >Ë vh hnhvÍ ;ÁÁN# kÂ<kI >Ë ndNdI nv,=äH hsJ
;I fHaæHÍ t<kÎ¥S vhdCdÁ+ >lVd¥H vh oVdNhvÏ ;VnÍ
hsJ# nv,=äH nv sH‰ ..7102.. , iÁæHlD ;I iÁ<c fHcÏ
lD.;Vn fòúD hc sÈHÊ hdK fHaæHÍ vh oVdN , ]<Ë nv
hdK fHaæHÍ j<ç lD.cn& jäNdG fI h,gÎK lHg:- fHcd¥K
nkÎHÏ t<jäH‰ aN# .

d¥D ndæV hc fHaæHÍ.iHdD ;I lHg¥ÎJ >Ë nv nsJ
t<jäHgD.iHÏ sHfR hsJ& fHaæHÍ sHg™<vn sÎéD hsJ
;I nv aÈV sHg™<vn lÁîöéV rVhv nhvn , nv sH‰ ..4102..
j<sX j¶NhnÏ hc fHcd¥ÁHË sHfR lÁîöéVd<kHdéN
oVdNhvÏ aN# hdK fHcd¥ÁHË ;I vhdHË =ÎæC& ̀G hs¥<gC&
=VÏ k<dG& tÎG k<dG , kÎ¥D fHè f<nkN& ..05.. nvwN
lHg¥ÎJ hdK fHaæHÍ vh nv nsJ nhvkN# .

iNhdJ fHaæHÍ lÎHlD iL fVuÈNÍ d: t<jäHgÎöJ
sHfR hsJ# ̀Hm<g< lHgNdÁD ..05.. nvwN lHg¥ÎJ hdK
fHaæHÍ >lVd¥HdD vh nv hoéÎHv  nhvn , nv d: fHcÍ kÎC köéH
iNhdJ hdK fHaæHÍ vh fVuÈNÍ nhaJ#.

. fHaæHÍ sK ndæ< ..4091.. iL lHg¥HkD t<jäHgD
nhvn# hdK fHaæHÍ ;I nv sH‰ ..7102.. jHsÎS aNÍ& fI
nläH fH& hnË iHchvn& d<iHË ;HfHÏ , l<sD sH, j¶„R
nhvn# lHg¥ÎK hdK fHaæHÍ &  hnhvÍ >Ë vh iŃ kÈHdD
ckN=D.aHË uÁ<hË ;VnÍ.hkN# .

v,kHgN,Ï fVcd„D iL hdK v,ciH nv ;Hv lNdVdJ t¶H‰
hsJ# h, nv sH‰ ..8102.. sÈHlNhv uÂNÍ fHaæHÍ vmH‰
,hdHn,gÎN aN , ..15.. nvwN sÈHÊ fHaæHÍ vh nv hoéÎHv
nhvn# v,kHgN, ;I sHfÆI fHcÏ fH ̀ÎVhiK fHvs„<kH , vmH‰
lHnvdN vh iL nhvn & hdK v,ciH fI hnhvÍ hl<v fHaæHÍ
,hdHn,gÎN lD.̀Vnhcn , sVù vh =VÊ lNdVdJ ;VnÍ
hsJ#.

nd<dN f¥ÈHÊ nv sH‰ ..4102.. fH ̀VnhoJ ..52..
lÎ„Î<Ë n̈v d: jÎL pHqV nv gÎ+ >lVd¥H fI kHÊ " hdÁéV
lÎHlD "  vh oVdN# h, nv hdK ;Hv fH ]ÁNdK fÎCdÁöÂK
ndæV aVh;J nhvn# wñäJ iHÏ cdHnÏ hc p†<v
fHcd¥ÁHË fCvø nv hdK jÎL fI =<ù lD.vsN , aHdN
f¥ÈHÊ v,cÏ séHvÍ.iHÏ tVh,hkD vh lêG v,ciHÏ h,ì
t<jäH‰ o<nù fI t<jäH‰ >lVd¥H f¥úHkN# nd<dN f¥ÈHÊ
nv h,ì t<jäHgA iL wVtH d: t<jäHgÎöJ kä<n , ;HviHÏ
jä„Î®HjD , jíHvÏ cdHnÏ lD.;Vn , iÁ<c iL fI hdK
t¶HgÎJ.iH hnhlI lD.niN#.

nd<dN ,dH kÎC f¶N hc fHckúöéæD & fHaæHiD fI kHÊ
" ;<mÎÁCf<v,"  vh oVdN # h, iÂîÁÎK lHg: aV;J
.7VD.. hsJ , nv jÎL h,ndúH nv gÎ+ iÁN kÎC ̀öJ
lNdVdéD nhvn#.

hséHvè .>ç.iH
d¥D ndæV hc t†HiHdD ;I fVhÏ t<jäHgN,séHË fI
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lÁ§<v sVlHdI =BhvÏ & [Bhã lñö<ã lD.a<n&
t†HiHÏ " hséHvè >̀D " hsJ# lHvd< =<jCÍ& séHvÍ
>gÂHkD sHfR fHdVË l<kÎO , n,vjÂ<kN& ;VdS
hsÂHgÎÁ+& fHcd¥K sHfR lÁîöéVd<kHdéN , t¶„D vÊ&
vd< tVndÁHkN & fHcd¥K sHfR lÁîöéVd<kHdéN&  [Vhvn

Î̀¥I & fHcd¥K sHfR fHvs„<kH& hd¥V ;HsÎHõ& nv,hcÍ fHË
sHfR vmH‰ lHnvdN , jÎL l„D hsåHkÎH& sö: tHfV=Hõ&
fHcd¥K sHfR fHaæHÍ.iHÏ ]„öD& >vsÁH‰ , fHvs„<kH&
>kNvÍ a<vgI& fHcd¥K sHfR ]„öD , n,vjÂ<kN& >ké<hË
=VdClHË & fHcd¥K hj„éÎ¥<lHnvdN , sHfR fHvs„<kH& c̈jHË
hfVhiÎÂ<,d}& fHcd¥K lÎ±Ë , sHfR fHvs„<kH& ̀HvÏ sK
.\vlK , jÎL l„D s<mN& ;VdöéÎHk< v,kHgN,& t<Ø séHvÍ

V̀j®HgD nkÎHÏ t<jäH‰& ;Î„ÎHË hläHÌ & séHvÍ ̀HvÏ.sK
\vlK& sChv >c`„Î¥<méH& ;HÎ̀éHË ]„öD& [Ha<h
;ÎÂÎA& fHcd¥K fHdVË l<kÎO& sV[D v,fVj<& fHcd¥K
fHvs„<kH& h,gÎ<dI \dV, & lÈH[L lÎ±Ë& hkæ<g< ;HkéI &
fHcd¥K ]„öD ,### hc hdK nsJ fHcd¥ÁHË iöéÁN ;I
v,Ï t†HiHÏ hséHvè .>̀D sVlHdI =BhvÏ ;VnÍ.hkN#.

jíHvè

[Vhvn ̀Î¥I d¥D hc ;öHkD hsJ ;I nv oHvì hc
löé¢ÎG säC fI ]ÁNdK ;Hv lú®<‰ hsJ# h, d:
aV;J fI kHÊ ;HsÂ<õ nhvn ;I fV v,Ï aV;J.iH ,
wÁHdU lòé„T sVlHdI =BhvÏ lD.;ÁN# h, iÂîÁÎK
lHg: fHaæHÍ " h́ sD >kNv, " hsJ ;I nv nséI s<Ê
t<jäH‰ hsåHkÎH t¶HgÎJ lD.;ÁN# .

>kNvõ hdÁÎöéH ;I hdK v,ciH nv pH‰ såVÏ ;VnË
>oVdK v,ciHÏ t<jäHgA nv gÎ+ \h̀K hsJ& aV;éD
fI kHÊ " tVsJ ,d|Ë " nhvn ;I >Ë vh fH sV\ hdäH;H& séHvÍ
hsåHkÎHdD " hË. fD. hÏ "  aVd: hsJ# hdK ;ÂåHkD

rûN nhvn jû<dV fVnhvÏ löHfÆHè ,vcaD vh fI s¢ñD
[NdN hvjÆH niN , v,Ï ̀ÎVhiK fHcd¥ÁHË kÎC n,vfÎK
kûF ;ÁN# fH hdK ;Hv& fÎÁÁN=HË lD.j<hkÁN löHfÆHè
vh hc ch,dI ndN fHcd¥ÁHË jÂHaH ;ÁÁN# hdK jíVfI.hÏ [NdN
fVhÏ fÎÁÁN=HË o<hiN f<n #.

g<mÎC sHiH& séHvÍ sHfR fHaæHÍ lÁîöéVd<kHdéN
kÎC hdK v,ciH aV;éD fI kHÊ " h;öÎS hséHvc " nhvn ;I
d: aä¥I h[éÂHuD lñö<ã lD.a<n ;I fI
,vca¥HvhË& lNdV fVkHlI.iHÏ lòé„T& , lVfÎHË &
lúH,vÍ.iHÏ lHgD lD.niN , iNtA hdK hsJ ;I hdK
htVhn ̀<‰ o<n vh fI a¥G fÈéVÏ lNdVdJ ;ÁÁN# nv
pH‰ pHqV fVoD hc ,vca¥HvhË lúÈ<v k§ÎV hkNÏ
l<vhÏ& t„<vhË lHg<nh& tÎG k<dG , ndNdI nv,=äH u†<
hdK aä¥I iöéÁN#.

;VdöéÎHk< v,kHgN, & t<Ø séHvÍ nkÎHÏ t<jäH‰ kÎC
sH‰.iHsJ ;I fVkN lòû<ü fI o<nù vh nhvn ,
gäHõ j<gÎN lD.;ÁN# h, u±,Í fV hdK ;Hv & nv pH‰
sHoJ ]ÁNdK iéG nv chn=HÍ o<nù hsJ# .

léÎ< t±lÎÁD& fHcd¥K sHfR lHvsD& lÎ±Ë ,
>vsÁH‰ iL d¥D hc jH[VhË lúÈ<v hsJ# h, nv ;ÁHv
iÂöV o<n aV;J " [D h́ fÎ<;ÂÎ¥H‰ "  vh ;I d:
;ÂåHkD fÎ<aÎÂÎHdD hsJ vhÍ hkNhcÏ ;VnÍ hsJ #
hdK aV;J fI w<vè hkä<Í &  " g<,gÎÁÎ: hsÎN " j<gÎN
lD ;ÁN ;I d: [HdæCdK n,séNhv lñÎX cdöJ fVhÏ
föÎHvÏ hc l<hn l†V nv wÁHdU lòé„T hsJ# sHclHË
hkV\Ï >lVd¥H hdK hsÎN vh d¥D hc ..21.. lHnÍ hÏ l¶VtD
;VnÍ hsJ ;I fI nkÎH nv v,Ï >,vnË fI hkV\Ï.iHÏ ̀Hμ
;Â: lD.;ÁN# j<gÎN iÂÎK lñû<‰ fHuE aNÍ hsJ
;I hvcù ;ÂåHkD t±lÎÁD v,c fI v,c fÎúéV hc räG

a<n# t±lÎÁD fI [C hdK ;Hv fI iÂVhÍ lö<è h,cdG &
d: l<söI s±lJ jHsÎS ;VnÍ hsJ#.

sHdV t¶HgÎJ iH.

d¥D hc uíÎF.jVdK htVhn pHqV nv hdK tÈVsJ &
jÎL ,dCÍ hsJ# nv,hcÍ. fHË >gÂHkD ;I sHfÆI ..6.. fHcÏ
l„D iL nhvn , fVhÏ fHaæHÍ.iHdD k§ÎV i<tÁÈHdL ,
,vnvfVlK fI lÎNhË vtJ& f¶N hc ̀HdHË t<jäHgA nv sH‰
.. 4102.& fI  ;úéD ;}  v, >,vn , iÂîÁHË  nv hdK ,vcù
t¶H‰ hsJ#.

nkÎG h=V kÎC d¥D hc htVhnÏ hsJ ;I f¶N hc n,vhË
t<jäHgA fI a®G uíÎäD v, >,vnÍ , ..054.. iChv ̀<kN
v,Ï d: aV;J jû™ÎI tHq±ã fI kHÊ " ;„< h=V "
sVlHdI =BhvÏ ;VnÍ hsJ#.

H̀Î̀S sÎöI hdK v,ciH f¶N hc ̀HdHË t<jäHgA vhkÁNÍ
>lä<̈kS aNÍ hsJ , htVhn nv pH‰ lVø vh fI
fÎÂHvséHË lD.vsHkN# h, räG hc aV,ß n,vhË t<jäHgA
iL fI hdK ;Hv lú®<‰ f<nÍ hsJ#.

hvd: ;Hké<kH d¥D hc htVhnÏ f<n ;I fH ̀HdHË n,vhË
t<jäHgA fI fHcÏ nv nkÎHÏ sÎÁÂH v, >,vn , =HiD h,rHè
kÎC jÈÎI ;ÁÁN=D lD.;ÁN# séHvÍ sHfR lÁîöéVd<kHdéN
u±,Í fV >Ë & rûN nhvn fI ;Hv=VnhkD  fåVnhcn , o<nù
vh ;Hl± nv=ÎV nkÎHÏ sÎÁÂH ;VnÍ hsJ#.

kHdíG nÏ.d<k+ & séHvÍ sHfR lÁîöéVsÎéD ,
jÎL l„D i„ÁN ;I hc iÂHË n,vhË t<jäH‰ u±rI cdHnÏ
fI o<nv, nhaJ& hdK v,ciH fI oVdN , tV,ù  hj<läÎG
lú®<‰ hsJ#.

,vca¥HvhË hdVhkD

nv lÎHË ,vca¥HvhË hdVhkD iL föÎHvÏ iöéÁN ;I
f¶N hc ̀HdHË t<jäHgúHË fI ;Hv ndæVÏ v, >,vnÍ hkN ;I

lúÈ<vjVdK >kÈH u„D nhdD hsJ# nhdD hc clHË
t<jäHgA ;Hv fÎCdÁS vh >yHc ;Vn , sH‰.iH nv lÁÎVdI
l®HcÍ nhaJ# h, hdK v,ciH vsé<vhË , ]ÁNdK l®HcÍ ndæV
nhvn# .

|̀lHË [ÂúÎNÏ kÂ<kI l<tR ndæVÏ hc ,vca¥HvhË
hdVhkD hsJ ;I f¶N hc ̀HdHË t<jäHgA fI nkÎHÏ sÎÁÂH
v, >,vn , hdK v,ciH d¥D hc séHvÍ.iHÏ lÈL sÎÁÂHÏ
hdVhË lñö<ã lD.a<n , nv föÎHvÏ hc tÎ„L.iH =CdÁI
h,‰ ;Hv=VnhË.iHÏ hdVhkD fVhÏ hd™HÏ kÆA hsJ#.

sVnhv >cl<Ë d¥D hc htVhnÏ hsJ ;I iÁ<c nv
t<jäH‰ t¶HgÎJ lD.;ÁN , fH hdK ,[<n fI ;HviHÏ [HkäD
u±rI cdHnÏ kúHË nhnÍ hsJ# h, hdK v,ciH d: jÎL
,hgÎäH‰ fHk<hË nv gÎ+ hdVhË nhvn , nv ;ÁHv >Ë nv ,vcù
hsäN,hkD iL föÎHv t¶H‰ hsJ# sVnhv nv =ÁäN ]ÁNdK
l®HcÍ nhvn , t¶HgÎJ.iHÏ hréûHnÏ lòé„™D hkíHÊ
lD.niN#.

u„ÎVqH lÁû<vdHË& iHtä: sHfR fHaæHÍ hséÆ±‰
;I hdK v,ciH nv nkÎHÏ lVfÎæVÏ t¶HgÎJ lD.;ÁN & kÎC
d¥D hc htVhnÏ hsJ ;I nv p<cÍ.iHÏ yÎV hc ,vcù
p†<v nhvn # lÁû<vdHË wHpF d: vsé<vhË
ckíÎVÍ.hÏ fI kHÊ " kHläV ..01.. " hsJ ;I nv ]ÁNdK fòA
hc jÈVhË a¶äI nhvn#.

sÎN[±‰ pöÎÁD& lNhtU sHfR rVlC ̀<aHË
H̀déòJ iL f¶N hc t<jäH‰ d: l¢F nkNhkåCa¥D fHc
;VnÍ hsJ# .

vqH uÁHdéD d¥D hc htVhnÏ hsJ ;I nv pH‰
pHqV lVfÎæVÏ lD.;ÁN hlH nv ;ÁHv >Ë & d¥D hc lHg¥ÎK
fHaæHÍ  " i<hnhv " jÈVhË kÎC iöJ#.
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مرورى بر گردشگرى ورزشى در سالى که گذشت و چشم اندازهاى پیش روى آن مرورى بر گردشگرى ورزشى در سالى که گذشت و چشم اندازهاى پیش روى آن 
ما هم مى توانیم این موتور را راه بیندازیم !

صنعت گردشگرى بین المللى براى دومین  سال پیاپى بعد 
از دوران کرونا رشد را تجربه کرده است و به رکورد 900 میلیون 
با سال  برابر  در  المللى در سال 2022 رسید که  بین  گردشگر 
2021 رشد داشته اما همچنان نسبت به سال 2019 ، 37 درصد 
از  درصد   63 توانست  جهانى  گردشگرى  میباشد. صنعت  کمتر 
مجدد  بود  داده  دست  از  کرونا  دوران  در  که  را  خود  مشتریان 
بازیابى کند. براى بهتر دانستن اینکه کرونا تا چه میزان بر روى 
گردشگرى اثر گذاشت همین بس که در سال 2015 یعنى 8 سال 
قبل ، 1,2 میلیارد گردشگر در دنیا وجود داشت که اگر با نرخ 
رشد آن سال که ششمین سال در رشد پیاپى تعداد گردشگران 
و  از یک  بیش  امروزه صنعت گردشگرى  که  میشد  برآورد  بود، 
نیم میلیارد گردشگر را به خود ببینید. البته هنوز هم مى توان 
اذعان نمود که امروزه صنعت گردشگرى یکى از سریعترین نرخ 
هاى رشد اقتصادى را در بین صنایع دارا مى باشد. گردشگرى 
بعد از بحران اقتصادى سال 2010 نرخ رشد باالتر از 4 درصد 
را معرفى کرده بود و چندین سال پیاپى این رشد را حفظ کرد 
تا اینکه بیمارى کرونا مانع بزرگى بر این رشد بود اما آمار نشان 
المللى  بین  گردشگرى  گذشته صنعت  دوسال  در  که  دهد  مى 
توانسته بخش زیادى از رشد پیش از دوران کرونا را بازیابى کند. 
که  شود  مى  افرادى  شامل  تعداد  این  که  کرد  اشاره  باید  البته 
به  افرادى که  و  اند  را ترك کرده  به قصد مسافرت کشور خود 
نیامده است.  به شماره در  اند  سفرهاى درون کشورى پرداخته 
گردشگرى بین المللى، پیش از دوران کرونا به صورت مستقیم و 
 (GDP)غیرمستقیم، بیش از 9 درصد تولید ناخالص داخلى دنیا
را تأمین مى کرد. حجم کسب و کار در صنعت گردشگرى برابر 
و یا گاهى بیشتر از صنایعى همچون نفت، غذا و اتومبیل در دنیا 
گزارش مى شود. از دیگر مزایاى گردشگرى که به کمک اقتصاد 
کالن کشورها مى آید، اشتغالزایى است. به گونه اى که از هر 11 
شغل در جهان، یک شغل بواسطه گردشگرى بوجود مى آید. 6 
درصد از صادرات دنیا و 30 درصد از صادرات در حوزه خدمات 

مربوط به صنعت گردشگرى است.
 25 درصد صنعت گردشگرى در دنیا را صنعت ورزش ایجاد 
مى نماید اما نکته جالب  و حائز اهمیت این است که باالترین 
به  گردشگرى  متفاوت  انواع  میان  در  رشد  میزان  سریعترین  و 
گردشگرى ورزشى اختصاص دارد.گردشگرى ورزشى به مسافرت 
هایى که به منظور فعالیت هاى ورزشى در دنیا انجام مى گیرد، 
اطالق مى شود. گردشگران ورزشى براى چهار دلیل متفاوت به 
مسافرت اقدام مى کنند. عمومأ افراد یا براى مشارکت در رویداد 
ورزشکاران،  از  حمایت  قصد  یا  پردازند  مى  مسافرت  به  ورزش 
نزدیک  از  را  ورزشى  رویدادهاى  تماشاى  و  ورزشى  هاى  تیم 
از مزایا و  این دو دلیل، برخى به سبب استفاده  دارند. در کنار 

امکانات پزشکى - ورزشى یک کشور، تن به مسافرت میدهند و 
گروهى نیز براى مشاهده آثار ورزشى از جمله موزه ها، ورزشگاه 
ها، نمایشگاه ها، همایش ها و دیگر مسائل مربوط به ورزش به 
سیل عظیم گردشگران ورزشى مى پیوندند.  رویدادهاى بزرگ 
مختلف  هاى  رشته  در  جهانى  هاى  جام  جمله  از  المللى  بین 
قاره  هاى  المپیک  زمستانى،  و  تابستانى  هاى  المپیک  ورزشى، 
رویدادهاى  آموزى در کنار  و دانش  دانشجویى  المپیادهاى  اى، 
اروپا و و  ، لیگ قهرمانان  ورزشى نظیر جام باشگاه هاى جهان 
سایر رقابت هاى بزرگ بین المللى ، تماشاگران و عالقه مندان 
بسیارى را در سرتاسر دنیا به سمت و سوى خود جذب کرده و 
سبب رونق دو حوزه ورزش و گردشگرى شده است. دو صنعت 
گردشگرى و ورزش جزو صنایع پربازده و پر مخاطب در دهه ها 
اقتصادى جهانى،  از رکود  را  تأثیر  بوده که حتى کمترین  اخیر 
به گردشگرى  بحران کرونا آسیب جدى  بودند هرچند  پذیرفته 
ورزشى وارد آورد چرا که تقریبا تمام رویدادهاى ورزشى در ابتدا 
براى حضور  هایى  محدودیت  با  نیز  آن  از  بعد  و  شدند  تعطیل 
که  رفت  پیش  جایى  تا  کار  دادند.  ادامه  خود  کار  به  هواداران 
المپیک توکیو با یک سال تأخیر برگزار شد و بسیارى از کشورها 
به دلیل مسائل بهداشتى از برگزارى رویدادهاى بین المللى امتناع 
مى کردند که تمام این عوامل آسیب جدى به صنعت گردشگرى 
ورزشى دنیا وارد کرد. حتى تمامى همایش ها و نمایشگاه هاى 
ورزشى نیز به حالت تعلیق در آمد و سفر براى مسائل پزشکى و 
ورزشى نیز به همین دلیل به حد زیادى پایین آمد.اما پس از به 
اتمام رسیدن این دوران گردشگرى ورزشى با رویدادهاى بزرگى 
نظیر المپیک که در سال 2021 برگزار شد و جام جهانى 2022 
دست  به  را  خود  گذشته  قدرت  از  اعظمى  بخش  توانست  قطر 
آورد. درسال 2022 اروپا بزرگترین مقصد گردشگران بود و بعد 
به  وابسته  را  آن  از  بزرگى  بخش  توان  آن خاورمیانه که مى  از 
برگزارى جام جهانى در این منطقه دانست. خاور میانه توانسته 
بازیابى  را  خود  کرونا  دوران  از  پیش  گردشگران  از  درصد   83
هم  و  ورزش  و  گردشگرى  حوزه  دو  پیوند  و  همبستگى  کند.  
افزایى خاصى که بواسطه در کنار هم بودن این دو صنعت بوجود 
مى آید، فرصت بزرگى را براى استفاده، درآمدزایى و سود دهى 
در اختیار کشورها، دولت ها و بخش هاى خصوصى قرار مى دهد. 
الزم به تذکر است ارتباط ورزش و گردشگرى ارتباطى دوسویه 
بوده و به همان نسبت که مى توان در گردشگرى بواسطه ورزش 
نیز  را  ورزش  توان  مى  کرد،  ایجاد  رونق  ورزشى  رویدادهاى  و 

بواسطه گرشگرى و گردشگران رونق داد.
ارزشى   2022 سال  در  دنیا  در  ورزشى  گردشگرى  بازار 
نزدیک به 588 میلیارد دالر داشته است و پیش بینى نرخ رشد 
17,5 درصدى براى آن در طى سالهاى 2023 تا 2030 مى شود. 

صنعت ورزش محبوب ترین حوزه در بین صنایع تفریحى در دنیا 
مى باشد و دولت ها نیز تمایل زیادى براى میزبانى رویدادهاى 
بین  برندسازى  را عامل مهمى در  ورزشى دارند چرا که ورزش 
بین  شهرت  کسب  براى  کششى  پر  حوزه  و  خود  براى  المللى 
المللى و همچنین درآمدهاى اقتصادى مى دانند. از منظر درآمد 
در سال 2022 ورزش فوتبال 37 درصد درآمد صنعت گردشگرى 

ورزشى دنیا را به خود اختصاص داد.
گردشگر  از  یکى  در  خود  موقعیت  از  نتوانسته  ما  کشور 
گردشگر  براى جذب  میانه  خاور  یعنى  مناطق جهان  پذیرترین 
به خوبى استفاده کند و نیز موقعیت هاى خوبى مثل برگزارى 
جام جهانى در نزدیکى خود را نیز به راحتى از دست داد. اما به 
واسطه برنامه ریزى مشخص در دو حوزه داخلى و خارجى مى 
زمینه  در  درآورد.  حرکت  به  را  ورزشى  گردشگرى  موتور  توان 
داخلى که حوزه دید به گردشگرى ورزشى در داخل کشور است 
مختلف  هاى  استان  و  شهرها  در  ورزشى  مسابقات  برگزارى  با 
براى سفر عالقه مندان در رشته هاى  امکانات مناسب  ایجاد  و 
مختلف ورزشى و تبلیغات و برندسازى ورزش مد نظر ، تماشاگران 
را براى دیدن از آن رویداد به سمت آن سوق داد. در دوران کرونا 
رویدادهاى خود  متمرکز  برگزارى  به  ورزشى  هاى  رشته  برخى 
در یک یا چند استان اقدام کردند که با پایان یافتن آن دوران، 
مى بایست تمامى رویدادها با نگاه افزایش گردشگرى ورزشى به 
چه  هر  گیرد.  انجام  مختلف  شهرهاى  در  و  غیرمتمرکز  صورت 
تمام  میزبانى  با  و  غیرمتمرکز  صورت  به  ما  ورزشى  هاى  لیگ 
شهرهاى حاضر در آن لیگ همراه باشد، قطعا گردشگرى ورزشى 
رشد بیشترى خواهد کرد. برگزارى نمایشگاه ها و همایش ها و 
نیز  تهران  از  غیر  به  جشنواره هاى ورزشى در شهرهاى مختلف 
کمک بزرگى به گردشگرى ورزشى خواهد نمود. از سویى دیگر 
برگزارى رویدادهاى بین المللى در شهرى غیر از تهران قطعا مى 
به حوزه گردشگرى  و هم  به حوزه گردشگرى کشور  تواند هم 
از طرفى دیگر و در زمینه  نماید.  ورزشى کمک شایان توجهى 
ارتقاى گردشگرى بین المللى ورزش کشور، مى بایست شرایط 
میزبانى رویدادهاى ورزشى در کشور را بهتر و مناسبتر نمود تا 
بین  رویدادهاى  هاى  میزبانى  جهانى  فدراسیون هاى  از  بتوانیم 

المللى را به دست آوریم.
ورزشى  پزشکى  دنیاى  در  ارتقاى خود  در مسیر  همچنین 
را  ظرفیت  این  کشور  که  چرا  برداشت  مهمى  گامهاى  باید  نیز 
دارد که به عنوان قطبى در زمینه گردشگرى سالمت و باالخص 
گردشگرى سالمت ورزشى حضور پررنگى داشته باشد. چرا که به 
واسطه تفاوت نرخ پول رسمى کشور با ارزهاى بین المللى فضاى 
جذب گردشگران سالمت به داخل کشور براى آنها بسیار بصرفه 

و اغوا کننده مى باشد.
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,réD fI t<jäH‰ t¥V lD.;ÁÎN h,gÎK ]ÎCÏ ;I fI biÁéHË lD vsN
]ÎöJ? tÎ™H , [HÊ [ÈHkD& nvsJ hsJ?.. .tÎ™H ;I fÎA hc d: rVË ̀ÎA
jÇsÎS aN& u„ÎVyL aÈVè kHlÁHsäA& iÂ<hvÍ d: ̀NdNÍ ,vcaD [ÈHkD
f<nÍ ;I iÂÎúI w™ñI iHÏ j„<dCd<kD vh nv fV=VtéI hsJ# [HÊ [ÈHkD ;I
htééHpÎI o<n vh nv sH‰ 0391 ̀úJ sV =BhaJ& nv sH‰ 8102 clHkD
;I tVhköI nv lÆHfG ;V,hsD rVhv =VtJ& fI x<v lÎHkæÎK 715 lÎ„Î<Ë
fÎÁÁNÍ nv x<‰ löHfÆHè , 1/1 lÎ„ÎHvn fÎÁÁNÍ nv x<‰ löHfÆI 09 nrÎÆI.hÏ
nhaJ# tÆX jû<v ;ÁÎN ;I hdK lÎChË fVhÏ [HÊ [ÈHkD 2202 lòHxF
]ÆNv f<nÍ hsJ# hlH räG hc hdÁ¥I >dÁNÍ vh nv k§V fæÎVdL& fÎHdÎN kæHiD fI
jHvdòîI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fÎÁNhcdL# clHË hdíHn >Ë& ]I ;öD fòúD hc
>Ë f<nÍ hsJ , ]æ<kI fH [HÊ [ÈHkD hvjäH£ nhvn.. .?

tÎ™H ]ÎöJ , ]I clHkD jHsÎS aN?.
tÎ™H lò™TnoitaicossA llabtooF ed elanoitanretnI  noitarédéF

.nv cfHË tVhkö<Ï hsJ dH tNvhsÎ<Ë fÎK hgÂ„„D t<jäH‰ fI cfHË hkæ„ÎöD.#..
hdK hkíÂK nv 12 lD 4091 nv ̀HvdS& ̀HdéòJ tVhköI jÇsÎS aN , hc
112 u†< jú¥ÎG aNÍ hsJ# iŃ tÎ™H hdíHn d: pH;ÂÎJ ,vcaD f<n
;I fV vrHfJ iHÏ fÎK hgÂ„„D fÎK hjñHndI iHÏ l„D f„|d:& nhkÂHvμ&
tVhköI& >gÂHË& i„ÁN& hsåHkÎH& s<mN , s<mÎS k§Hvè ;ÁN..#.. ntéV lV;CÏ
nv c,vdO s<mÎS rVhv =VtéI , a<vhdD léú¥G hc 73 k™V nhvn..#.. lHl<vdJ
tÎ™H nv sVjHsV [ÈHË ;Â: fI j<s¶I fHcÏ , sHclHkNiD löHfÆHè fÎK
hgÂ„„D f<nÍ hsJ# tÎ™H iÂîÁÎK nv l<vn r<hkÎK , lNdVdJ hdK ,vcù
vhiÁÂHdD.iHÏ ̈cÊ vh hkíHÊ lD.niN#.

d: kæHÍ [Bhã fI lÁúÇ t<jäH‰.
l<r¶D ;I nv l<vn lÁúÇ t<jäH‰ wñäJ lD.;ÁÎL& lÈL hsJ ;I fÎK

fHcÏ t<jäH‰ >Ë.x<v ;I hlV,c lD.aÁHsÎÂA , iV ,vcaD ;I aHlG hsé™HnÍ
hc ̀HiH fVhÏ qVfI.cnË fI j<ç hsJ& jÂHdC rHmG a<dL# hdK jÂHdC lÈL
fI.hdK.ngÎG hsJ ;I h=V wVtÚH nv l<vn n,lD wñäJ ;ÁÎN& nv,hrU fHdN fI
rVË n,Ê , s<Ê fV=VndN# hvjA ]ÎK fHcÏ.hÏ fI kHÊ "jö<.]<" vh hkíHÊ
lD.nhn ;I aHlG gæN..cnË fI j<D̀ f<n ;I hc ]VÊ sHoéI aNÍ f<n , hc
s<vhô ;<]¥D ,hvn j<v lD.aN# fHcd¥K h[HcÍ hsé™HnÍ hc nséHË o<n vh

  oÂHkN

tÎ™H ]¢<v t<jäH‰ vh léñ<‰ ;Vn?

kNhaJ , líä<v f<n hc fNË o<n hsé™HnÍ ;ÁN.#.
pN,n 005 sH‰ f¶N& \h̀ÁD.iH d: fHcÏ fI kHÊ ";ÂVÏ" hoéVhß ;VnkN#

iŃ hdK fHcÏ& h[VhÏ ;Hv jÎÂD fVhÏ [„<=ÎVÏ hc jÂHõ j<ç fH clÎK f<n#
hdK fHcÏ d: köòI sHclHË.dHtéI.jV hc eieeK-eippu hsJ , iÁ<c iL hkíHÊ
lD.a<n# nv d<kHË fHséHË iL d: fHcÏ fI kHÊsoryksipE. ,[<n nhaJ ;I
aHlG hsé™HnÍ hc ̀H f<n# v,lD.iH iL ,vcù lòû<ü fI o<n vh nhaéÁN ;I
fI kHÊ " iHvH̀sé<Ê " aÁHoéI lD.aN# hdK ,vcù aHlG j±ù fVhÏ uä<vnhnË
j<ç hc o¢<£ lVcÏ nv kÎÂI clÎK pVdT f<n , fVhÏ kCnd: fI d: rVË
lñä<fÎJ nhaJ# >Ë.iH fHcÏ vh fI fVdéHkÎH l¶VtD ;VnkN& hlH f¶ÎN hsJ ;I
hdK fHcÏ jÇeÎV oÎ„D oHwD fV t<jäH‰ hlV,cÏ nhaéI fHaN#.

tÎ™H hc ]I clHkD vhd{ , lñä<ã aN?.
nv >yHc rVË fÎöéL& jÆHqH fVhÏ fHcÏ iHÏ fÎK hgÂ„„D t<jäH‰ fI aNè

htChdA dHtJ# viäVhË t<jäH‰ nv hv,H̀ jûÂÎL =VtéÁN d: sÎöéL
sHclHkNiD aNÍ , lúHv;éD vh fVhÏ =öéVù vrHfJ & hdíHn ;VnÍ ,
=öéVù niÁN# nd<dN =„Nf±è& l<vô t<jäH‰ fVdéHkÎH& hséN̈‰ lD.;ÁN
;I [HÊ [ÈHkD aHdN d¥D hc fCvø.jVdK l<r¶ÎJ.iHdD fHaN ;I xD >Ë
fúVdJ lD.j<hkN fI lêHfI d: [Hl¶I oÎHgD fHaN ;I fH jÁHsF , pV;J
22 lVn nv j¶ÆÎF j<ç& léñN a<n# [HgF hsJ fNhkÎN [HÊ [ÈHkD 8991
tVhköI& 73 lÎ„ÎHvn k™V jÂHaH=V nhaéI hsJ#.

]ÁN tNvhsÎ<Ë l„D & tÎ™H vh jú¥ÎG lD niÁN?.

tÎ™H hc 112 hjñHndI l„D jú¥ÎG aNÍ hsJ# hc sH‰ =BaéI ;ú<v
v,sÎI fI ngÎG jÈH[L fI h,;VhdK j¶„ÎR aNÍ , fÁHfVhdK 012 hkíÂK l„D
nv sH‰ 3202 nv=ÎV löHfÆHè lòé„T o<hiÁN f<n# sD , n, l<vn hc hdK
hkíÂK iHÏ l„D nv lVp„I kÈHdD [HÊ [ÈHkD vrHfJ lD ;ÁÁN# hdK hkíÂK
iHÏ l„D iÂîÁÎK fHdN fI d¥D hc aA ;Á™NvhsÎ<Ë lÁ¢ÆI hÏ [ÈHË hc
[Â„I >tVdÆH& >sÎH& hv,H̀& >lVd¥HÏ aÂHgD , lV;CÏ , nvdHÏ ;HvhmÎF&
hrÎHk<sÎI , >lVd¥HÏ [Á<fD j¶„R nhaéI fHaÁN#.

fVoD hc fV[öéI jVdK v,sHÏ tÎ™H ]I ;öHkD f<nkN?.
v,ckHlI kæHv tVhkö<Ï & v,fVè =<vdK h,gÎK vmÎS tÎ™H hc sH‰ 4091

jH 6091 f<n# x<̈kD jVdK n,vÍ vdHsJ tÎ™H lVf<£ fI \,‰ vdÂI f<n ;I
hc sH‰ 1291 jH 4591 fI hdK sHclHË oNlJ ;Vn# [HÊ [ÈHkD nv ,hrU
fI kHÊ vdÂI kHlæBhvÏ aNÍ hsJ# vmÎS t¶„D & [ÎHkD hdÁ™HkéÎÁ< hsJ ;I
nv sH‰ 6102 fVhÏ h,gÎK fHv vhÏ h;êVdJ vh fI nsJ >,vn , nv sH‰
9102 líNnÚh hkéòHã aN#.

[HÊ [ÈHkD ]I hvjäHxD fH tÎ™H nhvn?.
tÎ™H [HÊ [ÈHkD vh nv sH‰ 0391 l¶VtD , hc iÂI ;ú<viH nu<è ;Vn

jH nv >Ë aV;J ;ÁÁN& hlH jÁÈH 31 ;ú<v s™V fI hv,=<mI vh hkéòHã ;VnkN#
vrHfJ fH ;ÂÎéI fÎK hgÂ„„D hgÂåÎ: nv kÈHdJ lÁíV fI fV=ChvÏ h,gÎK [HÊ
[ÈHkD tÎ™H aN# hdK löHfÆHè nv hféNh ;<]: f<n , tÆX fH d: nu<jÁHlI
hc ;ú<viHÏ aV;J ;ÁÁNÍ o<hséI aN nv hdK löHfÆHè p†<v ̀ÎNh ;ÁÁN#
löHfÆHjD ;I h;Á<Ë jñJ k§Hvè tÎ™H iV ]ÈHv sH‰ d: fHv fV=Chv lD.a<n&
l<vn hké§HvjVdK , ̀VfÎÁÁNÍ.jVdK v,dNhn v,Ï ;VÍ clÎK hsJ , fVhÏ o<n
tÎ™H eV,jD u§ÎL , ̀ViCdÁI fI iÂVhÍ nhaéI hsJ#.

[HÊ [ÈHkD h;Á<Ë fH p†<v 23 jÎL fI uÁ<hË fCv=éVdK v,dNhn ,vcaD
[ÈHË aÁHoéI lD a<n ;I nv fÎA hc 002 ;ú<v ̀òA j„<dCd<kD nhvn ,
lÎ„ÎHvniH i<hnhv nv sVhsV [ÈHË & >Ë vh jÂHaH lD ;ÁÁN# .

töHn nv tÎ™H
fVhÏ föÎHvÏ hc htVhn& hj™HrD ;I ]ÁN sH‰ ̀ÎA vô nhn , xD >Ë i™J

lÆHÊ hvaN tÎ™H fI hjÈHÊ töHn nséæÎV aNkN& a<;I ;ÁÁNÍ f<n# [ÈHË lÂ¥K
hsJ ;I hdK ,vcù cdäH vh fÎA hc iV ,vcù ndæVÏ n,sJ nhaéI fHaN&
hlH sHclHË hw„D hnhvÏ hdK ,vcù fI x<v =öéVnÍ hÏ lé<vÊ , nvkNÍ o<
lD fHaN# vmÎS sHfR tÎ™H sHgÈH fV wÁNgD vdHsJ hdK sHclHË uVdQ ,
x<dG j¥ÎI cnÍ f<n , h[HcÍ k™<b fI iÎ} aòW [NdNÏ vh kÂD.nhn# fH hdK
pH‰ h, iL nv=ÎV hdK töHn  , nv kÈHdJ & hc sÂJ o<n o„U aN#.

tÎ™H ]æ<kI ;Hv lD ;ÁN?.
]ÎCÏ ;I fI uÁ<hË d: fHaæHÍ nh,x„äHkI , ;L pHaÎI >yHc aN& h;Á<Ë

lHkÁN d: sHclHË l„G nv clÎÁI t<jäH‰ uÂG lD.;ÁN# nv ,hrU& j¶Nhn hkíÂK
iHÏ u†< tÎ™H fÎúéV hc ;ú<viHÏ u†< nv líÂU uÂ<lD sHclHË l„G
hsJ# hdK sHclHË o<hséI v,dHdD , hj<Î̀HdD o<n vh hc fVhfVÏ& vtHÍ , j<s¶I
fÎK hgÂ„„D nhvn#  ;ÁæVÍ tÎ™H& léú¥G hc kÂHdÁN=HkD hc sVhsV [ÈHË hsJ
;I nv hkéòHfHjD ;I nv lÆV tÎ™H nv c,vdO s<mÎS fV=Chv lD a<n& vmÎS
sHclHË vh hkéòHã lD ;ÁÁN# vmÎS [ÂÈ<v , v,sHÏ ;Á™NvhsÎ<Ë iHÏ
lÁ¢ÆI hÏ fòúD hc ;ÂÎéI h[VhdD tÎ™H& kÈHn hw„D jûÂÎL =ÎVÏ hdK
sHclHË iöéÁN# hdK ;ÂÎéI hsJ ;I nv l<vn hdÁ¥I ;NhÊ ;ú<v lÎCfHË [HÊ
[ÈHkD a<n & vhÏ lD niN#.

S̀ lú¥G ]ÎöJ?
zÈ<v j„<dCd<Ë , pÆ<Ø fHchvdHfD& jíHvÏ.sHcÏ , ,s<hõ [ÈHkD

fD.sHfÆI fI t<jäH‰& iÂæD fHuE j¥HlG tÎ™H hc d: uÂ„ÎHè ;<]: ,
>lHj<v fI d: wÁ¶J ]ÁN lÎ„ÎHvn n̈vÏ aN# tÎ™H fV hsHõ huéÂHn& kæÈäHË
t<jäH‰ [ÈHË lD a<n hlH fH sÎHsJ.iHÏ o<n v,kN ;HvÏ vh x<vÏ ̀ÎA
lD.fVn ;I o<nù ;ÂéVdK iCdÁI vh  ;VnÍ , hc k§V lHgD fI nv>lN rHfG
j<[ÈD fVsN# hdK hlV fÎúéV fHv lHgD fV=ChvÏ [HÊ [ÈHkD vh fV n,ù
;ú<v lÎCfHË lD.=Bhvn# löHfÆHè [HÊ [ÈHkD 4102 nv fVcdG huéVhqHè
=öéVnÍ fVcd„D.iH vh fVhkæÎòJ # >kÈH hc hdK oúÂæÎK f<nkN ;I hdK ;ú<v
läHgY iÁæ™éD hc ̀<‰ lHgÎHè niÁN=HË vh fVhÏ sHoJ ,vcaæHÍ.iH fI [HÏ
cdVsHoJ.iHÏ föÎHv l<vn kÎHc& fÎÂHvséHË.iH , lNhvõ oVì ;Vn#.

fH hdK pH‰& tÎ™H& ;I fI.uÁ<hË d: l<söI yÎVhké™HuD tÁD lHgÎHè.iHÏ
;ÂD lD.̀Vnhcn& hc [HÊ [ÈHkD 4102 pN,n 4 lÎ„ÎHvn n̈v fI nsJ >,vn
;I uÂNjÚH hc l¶Hl±è j„<dCd<kD , aVh;J.iHÏ aV;éD f<n# hdK líÂ<uI
clÎÁI lÁHsäD fVhÏ "töHn gíHÊ =öÎòéI& sÎöéÂD , vdúI.nhv" hsJ ;I
föÎHvÏ hc htVhn fI >Ë haHvÍ nhaéÁN , iÂîÁÎK ]ÎCÏ ;I aä¥I.iHÏ pÂHdéD
vh jÆ<dJ lD.;ÁN ;I lNdVhË hvaN ,vcù vh fH lÆHlHè hkíÂK.iHÏ l„D
t<jäH‰ lVjäX lD.;ÁN# .
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,réD ;Î™ÎJ jûH,dV ̀òA ckNÍ t<jäH‰.lHË löòVÍ lD.a<n !.

qV,vè hdíHn j®ÎÎV nv sÎöéL ̀òA ckNÍ löHfÆHè .
  clHkD

nv hréûHn hlV,c nkÎH& t<jäH‰ ,vcaD föÎHv ̀<göHc
hsJ ;I fI oHxV i<hnhvhË lÎ„Î<kD o<n nv sVjHsV
[ÈHË nv>lNiHÏ ;±kD vh fI nsJ htVhn t¶H‰ nv hdK
p<cÍ lD.vsHkN# hc kÆG , hkéÆH‰ lÎ„Î<kD fHcd¥ÁHË jH
nséÂCniHÏ fḦ , [<hdC lÎ„Î<kD , ### iÂI , iÂI fHuE
aNÍ  t<jäH‰ jäNdG fI wÁ¶éD ]ÁN lÎ„ÎHvn n̈vÏ a<n
, iÂÎK wVtI hréûHnÏ  l<[F aNÍ  ;I hdK ,vcù
v,c fI v,c ̀ÎúVtJ ;ÁN , xVtNhvhË fÎúéVÏ vh fI o<n
hoéûHü niN# .

d¥D hc fÈéVdK vhÍ.iHÏ ;öF nv>lN hc hdK ,vcù &
tV,ù pR ̀òA löHfÆHè fI aä¥I.iHÏ  lòé„T
hsJ# sHclHË.iHÏ gÎ+ ;ú<viHÏ lòé„T iV sHgI fH
lä„®D fḦ hdK pR ̀òA vh fI aV;éD ,h=Bhv lD.;ÁÁN
, >Ë aV;J kÎC fH tV,ù haéVhμ fI fÎÁÁN=HË o<n
hdK iCdÁI sÁæÎK vh kI jÁÈH [äVhË lD.;ÁN & f„¥I s<n
;±kD iL lD.fVn# nv pÆÎÆJ hdK fÎÁÁN=HË iöéÁN
;I fHuE lD.a<kN pR ̀òA löHfÆHè fI lÆNhv föÎHv
fḦdD fVsN# v;<vnnhv nvdHtJ pR ̀òA j„<dCd<kD
kÎC gÎ+ fVjV hkæ„ÎS hsJ ;I läHg®D kí<lD  fI

nsJ lD >,vn# .
¨clI hdÁ¥I d: fÎÁÁNÍ fVhÏ oVdN pR ̀òA

löHfÆHè ̀<‰ fNiN hdK hsJ ;I fé<hkN hdK löHfÆHè
vh fH ;Î™ÎéD fḦ , fI a¥„D fäÎÁN ;I hl¥HkA nv ,vcaæHÍ
käHaN# fI iÂÎK oHxV iL aV;J.iHÏ lòé„T nhmÂH
nv j±aÁN jH v,ù.iHÏ [NdNÏ fVhÏ fḦ fVnË ;Î™ÎJ
, iÂîÁÎK [Bhã.jV ;VnË ̀òA löHfÆHè hvhmI niÁN#
fI oû<ü hc clHË ̀HkNlD ;V,kH ;I p†<v jÂHaH=VhË
nv löHfÆHè lÂÁ<ß aN& qV,vè ̀òA fÈéV löHfÆHè
fÎA hc ̀ÎA fI ]úL >lN , aä¥I.iHÏ lòé„T iV d:
s¶D ;VnkN fI kñ<Ï t†HÏ sVnÏ ;I nv kä<n
jÂHaH=VhË nv hséHnd<Ê fI ,[<n >lNÍ f<n vh [äVhË
;ÁÁN# ̀òA wNhÏ i<hnhvhË nv wñÁI.iHÏ pöHõ &
d¥D hc hdK vhi¥HviH f<n# iÂîÁÎK ̀òA wñÁI.iHÏ
pöHõ hc ]ÁNdK ch,dI , fH hsé™HnÍ hc n,vfÎK.iHÏ fH
;Î™ÎJ d¥D hc vhÍ.iHdD f<n ;I löHfÆHè vh [Bhã
lD.;Vn , fI iÂÎK oHxV iL r¢V nv iÁæHÊ fV=ChvÏ
[HÊ.[ÈHkD hc n,vfÎK.iHdD ;I j<hkHdD jû<dV fVnhvÏ
..4K. nhaéÁN& v,kÂHdD ;Vn jH fH fḦjVdK ;Î™ÎJ
lÂ¥K& lÈL.jVdK j<vkÂÁJ t<jäH‰ nkÎH vh fI
u±rI.lÁNhË kúHË niN# .

nv gÎ+.iHÏ fVjV hv,H̀ k§ÎV hkæ„ÎS& >gÂHË& hsåHkÎH

, ### kÎC j±ù lD.a<n nhmÂH ;Î™ÎJ ̀òA vrHfJ iH
fÎúéV hc räG fHaN jH i<hnhvhkD ;I hc oHkI & löHfÆHè
jÎL lñä<ã.aHË vh jÂHaH lD.;ÁÁN& pS p†<v nv
hséHnd<Ê vh nhaéI fHaÁN , fHcÏ fHcd¥ÁHË lñä<ã.aHË
vh fI fÈéVdK ,[I lÂ¥K fäÎÁÁN# kÂ<kI >Ë & ̈gÎæHÏ
hsåHkÎH hsJ ;I hc ]ÁN sH‰ Î̀A fH hsé™HnÍ hc
j¥Á<g<\Ï.iHÏ lòé„T s¶D nv [Bhã.jV kúHË nhnË
löHfÆHjA ;Vn ;I d¥D hc vhÍ.iHÏ >Ë & hoéûHü nhnË
d: n,vfÎK wVtH fI séHvÍ löHfÆI dH ̀òA fHcÏ hc ndN
fHcd¥ÁHË f<n# d¥D ndæV hc j¥Á<g<\Ï.iHÏ hdK gÎ+ ;I
iÂI vh léñÎV ;Vn & kúHË nhnË ..063.. nv[I wñÁI.iHÏ
=G f<n ;I fH iÂ¥HvÏ ̈gÎæH , aV;J hdÁéG hj™HØ
htéHnÍ f<n# fI iÂÎK oHxV , fVhÏ ;öF nv>lN fÎúéV
hc pR ̀òA löHfÆHè& ̀òA.;ÁÁN=HË nhmÂH fI nkäH‰
fḦ fVnË ;Î™ÎJ jûH,dV , vhÍ.iHÏ [Bhã.jV ;VnË

ò̀A löHfÆHè iöéÁN , hdK v,ciH jÆVdäH lD.j<hË
jÂHÊ gÎ+.iHÏ hv,H̀dD vh fH ;Î™ÎJ " hï. nÏ " jÂHaH
;Vn , hc ,q<ó jû<dV , ;Î™ÎJ fḦÏ k<v , vk+
löHfÆHè gBè fVn#.

hdK nv pHgD hsJ ;I kI jÁÈH ;ú<viHÏ hv,H̀dD &
f„¥I iÂÎK ;ú<viHÏ pHaÎI o„Î{ tHvõ kÎC nv
j±aÁN jH v,c fI v,c fV ;Î™ÎJ jûH,dV ̀òA aNÍ fÎ™ChdÁN

jH fé<hkÁN nv>lN fÎúéVÏ hc hdK löHfÆHè ;öF ;ÁÁN
, léHs™HkI hdK v,dI nv ;ú<v lH lúHiNÍ kÂD.a<n# fI
k§V lD.vsN nv ;ú<v lH ;Î™ÎJ n,vfÎK.iHÏ
jû<dVfVnhvÏ sH‰.iHsJ ;I hvjÆHÏ rHfG j<[ÈD
kNhaéI.hkN , péD c,hdHÏ ò̀A löHfÆHè kÎC
lNè.iHsJ ;I nséò<ù j®ÎÎV kúNÍ.hkN# hdK nv
pHgD hsJ ;I ;Î™ÎJ jû<dVfVnhvÏ löHfÆHjD ;I
nv ,vcaæHÍ >chnÏ jÈVhË fV=Chv lD.a<n & fI lVhjF
fÈéV hc fVoD löHfÆHjD hsJ ;I nv aÈVséHË.iH hkíHÊ
lD.a<n , ;Î™ÎJ jû<dV fVoD hc löHfÆHè ;I nv
aÈVséHË.iH fV=Chv lD.a<n& ,hr¶H jHsT.fHv hsJ ,
iÂÎK l<q<ß fHuE hdíHn a<oD.iHÏ tVh,hkD nv
t†HÏ líHcÏ lÎHË xVtNhvhË  aNÍ hsJ# nv pHgD
;I jÂHaH=V t<jäHgN,sJ iV v,c löHfÆHè hv,H̀dD vh fH
;Î™ÎJ fḦ hc j„<dCd<Ë jÂHaH lD.;ÁN& kH=ÈHË líä<v
hsJ löHfÆHè jÎL nho„D lñä<ã o<nù vh fH ;Î™ÎéD
fI lVhjF ̀HdÎK.jV  fäÎÁN , hdK ,hr¶H kHvhpJ ;ÁÁNÍ hsJ#.

. hdK nv pHgD hsJ ;I ̀òA löHfÆHè nv hdVhË
jÆVdäH fI x<v ;Hl± hkñûHvÏ nv nsJ wNh , sÎÂH
hsJ , aV;J.iHÏ ndæV nv w<vè ,[<n iL & aHköD
fVhÏ nvdHtJ pR ̀òA  kNhvkN #  lä„Y pR ̀òA iL
löHgI.hÏ hsJ ;I sH‰.iH fHuE hdíHn lÁHrúI fÎK
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sHclHË gÎ+ , wNh , sÎÂH aNÍ hsJ , löá<̈Ë
t<jäH‰.lHË l¶éÆNkN ;I wNh , sÎÂH lä„Y ,hr¶D pR

ò̀A löHfÆHè vh V̀nhoJ kÂD.;ÁN# fN,Ë a:
jÂHaHÏ fH ;Î™ÎJ.jV löHfÆHè hc oHkI fHuE lD.a<n
jÂHaH=VhË fÎúéVÏ [Bã hdK ,vcù ̀VxVtNhv a<kN
, i<hnhvhË  r¢¶H lú¥„D fH ̀VnhoJ pR haéVhμ
fVhÏ jÂHaHÏ fHcÏ iHÏ  jÎL.iHÏ lñä<ã o<n
kò<hiÁN nhaJ , hdK ,hr¶H hké§Hv cdHnÏ hc s<Ï
i<hnhvhË kÎöJ ;I löHfÆHè jÎL lñä<ã o<n vh fH
;Î™ÎéD rHfG rä<‰ jÂHaH ;ÁÁN#.

nv ,hrU =HiD h,rHè ;Î™ÎJ jûH,dV qäX aNÍ hc
n,vfÎK.iH fI rNvÏ q¶ÎT hsJ ;I nv ̀òA líNn
>kÈH fVhÏ fHcfÎÁD wñÁI.iHÏ [ÁíHgD nh,vÏ & fI oHxV
;Î™ÎJ fN kÂD.j<hË r†H,è nvséD nhaJ , hdK d¥D
hc lú¥±jD hsJ ;I nv w<vè p†<v ;Â: nh,v
,dNm<dD nv hdVhË r¢¶H nvnsV sHc o<hiN f<n ]Vh ;I
;Â: nh,v ,dNm<dD  hj¥HÏ cdHnÏ fI ;Î™ÎJ
wñÁI.iHÏ qäX aNÍ nhvn , nh,vhË fH hséÁHn fI jûH,dV
fH ;Î™ÎJ fḦ , c,Ê v,Ï >kÈH jûÂÎL o<n vh jHdÎN dH
u<° lD.;ÁÁN# .

nv jHcÍ.jVdK kÂ<kI & jÎL.iHÏ t<jäH‰ såHiHË hdVhË
, ckÎJ sÁJ ̀éVcf<vø v,sÎI ]ÁN v,c ̀ÎA nv

ndNhvÏ jNhv;HjD , n,séHkI nv ,vcaæHÍ kÆA [ÈHË
hw™ÈHË fI lûH́ iL vtéÁN , jÎL såHiHË nv hdK
fHcÏ fH kéÎíI ..2.. fV w™V fI ̀ÎV,cÏ vsÎN..#.. fV=ChvÏ
fHcÏ n, jÎL & p<haD , fHcjHã.iHÏ =<kH=<kD nv
v,sÎI fI nkäH‰ nhaéI  ;I d¥D hc [ÁíHgD.jVdK >kÈH&
;Î™ÎJ `HdÎK ò̀A ckNÍ hdK löHfÆI f<n #
sÎæÁH‰.iHÏ hvsHgD hc hdVhË fI pNÏ fD ;Î™ÎJ
f<n ;I wNhÏ jÂHaH=VhË v,õ vh nv>,vn , d: aä¥I
j„<dCd<kD vh fI j<qÎP ,hnhaJ# u±,Í fV hdK& d¥D hc
vsHkI.iHÏ hdK ;ú<v iL fH ;ÁHdI hu±Ê ;Vn ;I hdK
jûH,dV dHn>,v ;Î™ÎJ ò̀A ckNÍ löHfÆHè sH‰
..7002.. nv v,sÎI hsJ!.

rHã.iHÏ lú¥D n,v jû<dV& ̀òA fHcÏ fN,Ë
wNhÏ ,vcaæHÍ& aÁÎNÍ aNË wNhÏ =HÍ , fÎæHÍ
=ChvaæV hdVhkD , c,hdHÏ uíÎF n,vfÎK hc [Â„I
hkéÆHnhjD f<n ;I iÁæHÊ ̀òA fHcÏ såHiHË - ckÎJ hc
s<Ï i<hnhvhË jÎL v,sD l¢Vó aN. #.hdK hkéÆHnhè fI
pNÏ f<n ;I nv kÈHdJ aä¥I. VT hctaM .;I löHfÆI
vh ̀òA lD.;Vn& líä<v fI hvhmI j<qÎñHjD aN , >Ë vh
jÆûÎV xV́ hdVhkD nhköJ.#.. nv fòúD hc j<qÎñHè
hdK aä¥I >lNÍ hsJ^ lHkÁN iÂI fÎÁÁN=HË& lH nvμ
lD.;ÁÎL ;I ;Î™ÎJ ̀òA fI x<v ;HlG & hgChlHè

ò̀A lNvË vh fV>,vnÍ kÂD.;ÁN.# .léÇs™HkI& hdK
,hr¶ÎéD hsJ ;I lVf<£ fI aV;HÏ hdVhkD lHsJ ;I
sÎæÁH‰ vh hvhmI lD.niÁN.#.

jÎL.iHÏ l„D t<jäH‰ hdVhË , v,sÎI rVhv hsJ h,hdG
tV,vndK lHÍ nv ndNhvÏ jNhv;HjD fI lûH́ iL fV,kN#
hdK fHcÏ fI lÎCfHkD hdVhË nv ,vcaæHÍ >chnÏ fV=Chv
lD.a<n.#.. hj™HrHjD ;I nv ̀òA ckNÍ fHcÏ såHiHË ,
ckÎJ vô nhn& hdK kæVhkD vh fVhÏ v,õ.iH hdíHn ;VnÍ
;I nv fHcÏ jÎL.iHÏ l„D n, ;ú<v iL aHiN jûH,dV
fD ;Î™ÎéD fHaÁN..#.. aä¥I. VT hctaM .nv fòA ̀HdHkD
fÎHkÎI o<n haHvÍ.hÏ fI hdK l<q<ß nhaéI hsJ^
hlÎN,hvdL nv ̀òA fHcÏ jÎL l„D t<jäH‰ v,sÎI , hdVhË
nv w<vè hkíHÊ ]ÁÎK ndNhvÏ & ;Î™ÎJ lé™H,jD nhaéI
fHaÎL #.

,ã sHdJ. strops .v,sÎI iL hc [Â„I vsHkI.iHdD
f<n ;I hkéÆHnhjD vh köäJ fI ̀òA fHcÏ l¢Vó ;Vn ,
k<aJ ;I hdK aVhdX& dHn>,v ̀òA fHcÏ.iHÏ sH‰
..7002.. nv v,sÎI f<nÍ hsJ! hdK ,ã sHdJ k<aJ^
fHcÏ hc hdVhË j<sX. VT hctaM .̀òA aN , föÎHv
ngòVhù fI k§V lD.vsÎN # iÎ} wNhdD hc hséHnd<Ê
aÁÎNÍ kÂD.aN , d: =ChvaæV hdVhkD =HiD h,rHè fI
i<h lD.̀VdN# lH iÂîÁÎK fI lú¥±è ;Î™ÎJ ,

tVdL.iHÏ sÎHÍ uHgD j<[I lD.;ÁÎL# jûH,dV & lK vh fI
dHn löHfÆHè rÈVlHkD v,sÎI nv sH‰ ..7002.. lD.hkNhcn &
tÆX fN,Ë pS ngåBdVÏ hc k<séHg|Ï#.

k¥éI ,hqP nv l<vn ̀òA löHfÆHè t<jäH‰ nv
hdVhË hdK hsJ ;I ;Î™ÎJ >Ë sH‰.iHsJ ;I hvjÆH

Î̀Nh k¥VnÍ  , léHs™HkI fH ;ú<viHÏ wHpF t<jäH‰
tHw„I.hÏ l¶ÁD nhv  ̀ÎNh ;VnÍ.hdL# hdK nv pHgD hsJ
;I gÎ+ hdVhË fI yÎV hc ;ú<v o<nlHË nv ]ÁNdK
;ú<v ndæV xVtNhv nhvn , fH fÈä<n ;Î™ÎJ ̀òA
löHfÆHè lD.j<hkÎL nv>lN o<fD vh hc tV,ù pR

ò̀A >Ë fI nsJ fÎH,vdL# nv pHgD ;I gÎ+ hdVhË
d¥D hc fVjVdK gÎ+.iHÏ pH‰ pHqV >sÎHsJ&
;Î™ÎJ jûH,dV fI =<kI hÏ hsJ ;I fI iÎ} uÁ<hË
aHdöéI löHfÆHè  ;ú<vlHË kÎöJ# hlÎN,hvdL
sHclHË gÎ+ fI c,nÏ t¥VÏ fI pH‰ hdK ò̀A
q¶ÎT f¥ÁN jH nv pHgD ;I ;ú<viHÏ lòé„T
hv,H̀dD sH‰.iHsJ fH fÈéVdK ;Î™ÎJ & löHfÆHè o<n
vh jû<dV fVnhvÏ lD.;ÁÁN , iÂÎK ]ÁN ,rJ ̀ÎA
[HÊ.[ÈHkD r¢V nv f®G =<aÂHË fH ;Î™ÎJ ..4k. ̀òA
aN& i<hnhvhË aHdöéI ;ú<vlHË iL fH ;Î™ÎéD
lÁHsF hc oHkI.iHÏ o<n fI jÂHaHÏ iÁVkÂHdD
jÎL.iHÏ lñä<ãaHË  fÁúÎÁÁN# .
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متولد قرن بیستم متولد قرن بیستم 
خیابان الله زار٬ «خارجى»٬ روز

وقتى از خیابان الله زار با آن همه تاریخ و خاطراتش عبور 
که  قدیمى  هاى  فروشنده  از  بینیم،   مى  چیز  همه  کنیم  مى 
که  سینماهایى  قدیمى .  سینماهاى  تا  دارند  حضور  آنجا  در 
نمى شود.  داده  نشان  آن ها  در  فیلمى  و  اند  متروکه شده  االن 
به  االن  و  بود  ترین مکان ها  از شلوغ  سینماهایى که روزگارى 
ساختمان هاى تجارى نقل مکان کرده اند و از این سینماها فقط 
ظاهرى خسته باقى مانده اما شور و عشق را هنوز مى توان در 
آن دید چون روح سینما زنده است. در این بین بر مى خوریم به 
یک مغازه کوچک که یک مرد مسن درون آن دارد سماور هاى 
خراب را تعمیر مى کند و درون مغازه کوچکش یک تلویزیون 
قدیمى گذاشته و از آن فوتبال پخش مى شود. فوتبال که عضو 
جدانشدنى مردم این سرزمین است . بازى استقالل و پرسپولیس 
در حال پخش است و بى اغراق همان شورى که درون ورزشگاه 
صدهزار نفرى آزادى هست ، همان شور و هیجان درون مغازه 
ایران  ترین شهرآورد  مهم  دارند  و همگى  است  پیرمرد  کوچک 
 ، فوتبال  یعنى همان شور  این  نگاه مى کنند.  را  آسیا  یا شاید 
با  او نیست.  مانند  فوتبال که  بودن  این یعنى همان غیر عادى 
این مقدمه در این مطلب به پیوند دو پدیده مهم یعنى سینما و 

فوتبال مى پردازیم. 
فوتبال و سینما جدا از اینکه پدیده هاى مهم هستند بلکه 
از  یک صنعت مهم هم هستند. هیچوقت در طول حیات خود 
رونق نیفتادند و حتى تکنولوژى هم نتوانست مانع پیشرفت آن 
امروزى همچنان مهم هستند.  در  ها بشود و در دنیاى مدرن 
همه رسانه ها به این دو پدیده پرداخته مى شود. هنوز هم تصویر 
خوش تیپ ترین هاى سینما و فوتبال ، روى جلد مجله ها است. 
نکته مهم راجع به سینما و فوتبال این است که با وجود اینکه 
در یک دسته قرار نمى گیرند و فوتبال  ورزش اول دنیا و سینما 
هفتمین هنر دنیا است ، اما پیوندى جذاب و رازآلود باهم دارند. 
فوتبال و سینما یک پیوند مهم و مشترك باهم دارند و آن هم 
این است که براى انسان ها لحظات دراماتیک خلق مى کنند. در 
جامعه امروزى با توجه به اینکه موبایل هاى هوشمند وپیشرفته 
گسترش یافته و افراد مى توانند فیلم هارا در داخل موبایل شان 
ببینند اما هرگز حس جذاب جادوى پرده ى نقره اى سینما به 
آن ها دست نمى دهد. پرده نقره اى که انسان هارا محو عظمت 
خودش مى کند. در مورد فوتبال هم همین گونه است نمى توان 
بى تفاوت از کنار یک بازى رد شد. فوتبال آنقدر جذاب است که 
افراد،  بازى تیم هاى رقیب را با اشتیاق بیشترى تا تیم محبوب 
شان دنبال مى کنند. فوتبال زندگى در لحظه است. زندگى در 
لحظه اى که برنامه ریزى از قبل براى آن وجود نداشته و هیچ 
فیلمنامه اى براى آن نوشته نشده است. وقتى در مورد فوتبال 
حرف مى زنیم فقط در مورد یک ورزش و برد و باخت حرف نمى 
زنیم . در واقع با ورود به فوتبال به الیه هاى اجتماعى یک جامعه 
هم مى رسیم . در واقع دیدن یک بازى فوتبال مارا با جامعه آن 
منطقه جغرافیایى و نوع فرهنگى که دارند آشنا مى کند. چون 
فوتبال براى قشر خاصى نیست و بیشتر مخاطبانش همین مردم 
معمولى کوچه و بازار هستند . مردمى که سخت کار مى کنند 
و شاید براى زندگى شان در تهیه اقالمى مثل مواد غذایى و ..... 
در تنگنا باشند اما براى رفتن به ورزشگاه و خرید بلیت همیشه 
آماده هستند. این یعنى فوتبال در قلب آدم ها خانه مى سازد و 
نمى توان از آن غافل شد. سینما هم همین طور است. یعنى فیلم 
احواالت همان جامعه  هایى که ساخته مى شوند نشان دهنده 
است. ما در سینما مى توانیم متوجه شویم که چقدر به حقیقت 
لحظات  خلق  هستیم.  نزدیک  مان  بیرون 
دراماتیک بر روى پرده جادویى سینما 
واقع نشان دهنده آن چیزى  در 

چشم  درستى  به  تواند  مى  و  گذرد  مى  ما  بیرون  در  که  است 
مارا روشن کند. سینما و صندلى هاى قرمزش قرابت نزدیکى به 
صندلى هاى ورزشگاه فوتبال دارد. در سینما به تماشاى لحظاتى 
اما کار  به واقع مى دانیم واقعیت زنده نیستند  مى نشینیم که 
سینما این است که همه وقایع را بازنمایى مى کند و در نهایت 
همه چیز را به ما مى سپرد. در فوتبال به تماشاى ورزشى مى 
اگر  دارد.  زندگى جریان  ماهیت خودش سراسر  در  که  نشینیم 
قوانین فوتبال را کنار بگذاریم در واقع ما داریم زندگى افراد را که 
به شکل یک نمایش زنده بداهه روى صحنه است ، مى بینیم که 
کلى فراز و فرود دارد. فوتبال و سینما فراتر از یک پدیده هستند 
و قدرت شگفت انگیزى در بیان مفاهیم انسانى و اجتماعى دارند 
و حرف هاى بیشترى پشت آن ها است. یکى از پیوند هاى اصلى 
جهانى  و  مشترك  زبان  دو  هر  که  است  این  فوتبال  و  سینما 
هستند. یکى از دالیل این پیوند عمیق ، ذات هر دو پدیده است. 

یک  و  است  هنر  خودش  فوتبال 
بازیکن خوب به اندازه یک بازیگر 
نیاز  مهارت  و  هوشمندى   ، خوب 

دارد.
اما ارتباط فوتبال و سینما در 
بعضى موارد یک طرفه است. چون 
کمتر بازیگر سینما را مى شناسیم 
حرفه  بازیکن  یک  به  ها  بعد  که 
اى تبدیل شده باشد اما بازیکنان 
که  مى شناسیم  را  زیادى  فوتبال 
یا بعد  در طول عمر ورزشى شان 
اند.  رفته  سینما  سراغ  به  آن  از 
سینما  به  ورود  در  برخى  البته 
آن  از  بعضى  اما  اند  نبوده  موفق 
ها استعداد خود را در هنر سینما 
کشف کرده و به رخ کشیده اند. در 
را  جبارى  مجتبى  داخلى   سطح 
مى توان نام برد که عالقه خاصى 
به هنر دارد و در فیلم«وقت داریم 
على  کرد.  گذارى  سرمایه  حاال» 
که  ها  قرمز  پیشکسوت  پروین 
چشید  را  سینما  در  حضور  طعم 
وجود  با  حجازى  ناصر  مرحوم  اما 
به  بازیگرى  فراوان  هاى  پیشنهاد 
سطح  در  نکرد.  ورود  عرصه  این 
بین المللى هم ستاره هاى بزرگى 
به  بودند  فوتبال  آسمان  در  که 
عرصه سینما آمدند و ستاره هاى 
سینما هم شدند. پله ستاره اسبق 
فیلم  در   1981 سال  در  برزیلى 
«فرار به سوى پیروزى» درخشید. 
پیروزى»  سوى  به  «فرار  فیلم  در 
دو بازیکن مطرح یعنى پله و بابى 
و  استالونه  سیلوستر  کنار  در  مور 
کردند.  آفرینى  نقش  کین  مایکل 
هاى  ستاره  از  هم  کانتونا  اریک 
بازیگرى  به  یونایتد  منچستر 
را  زیادى  فیلم هاى  و  آورده  روى 
بازى کرده و در این عرصه بسیار 

درخشیده است.
سینما و فوتبال با وجود این 
اما  دارند  قدیمى  هاى  ریشه  که 

به  پدیده  دو  هر  اند.  شده  متولد  بیستم  قرن  در  دو  هر  عمال 
سرعت مرزهاى جغرافیایى را طى کردند و به الیه هاى مختلف 
جوامع ورود کردند و به سرعت جایى در قلب انسان ها براى خود 
ساختند. شهرت و در بعضى موارد ثروت ، از اشتراك هاى این دو 
هستند. سینماها و بازى هاى فوتبال میلیون ها انسان را در کنار 
هم روى سکو ها و صندلى ها جمع مى کنند و به بهانه فیلم و 
براى آن ها مى سازند  فوتبال در کنار هم لحظات احساسى را 
با آن ها گریه مى کنند و یا خوشحال مى  که در نهایت مردم 
شوند . در فوتبال بازى هایى رقم مى خورد که اصطالحا در آن 
شب تقابل اشک ها و لبخند ها اتفاق مى افتد. این یعنى ظرفیت 
فوتبال در بیان احساسات. در فوتبال نتایجى رقم مى خورد که 
سرنوشت زندگى بعضى از انسان ها تغییر مى کند. سینما با تمام 
ابزارهایش مى تواند در خدمت فوتبال قرار بگیرد و لحظات مهم 
اثر  با جزئیات بیشتر به تصویر بکشد و به شکل یک  را  فوتبال 

اشکان رضایى اشکان رضایى
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هنرمندانه براى نسل هاى بعد باقى بگذارد.
از شباهت هاى سینما و فوتبال این است که هر دو مبتنى بر 
عمل و عکس العمل انسان ها هستند. یعنى داراى شخصیت هاى 
در  ها  شخصیت  بودن  بد  یا  خوب  نوع  هستند.اما  خاکسترى 
برزیل در  است. مسى در جام جهانى  متفاوت  با سینما  فوتبال 
دقایق آخر بازى به ایران گل زد و آرژانتین پیروز میدان شد. مى 
توان به خاطر این گل از او متنفر شد اما براى زمان کوتاه و در 
بازى بعد او نماد امید است چون باید به نیجریه گل بزند تا ایران 
صعود کند. بازیکنى هم بوده که 90 دقیقه قهرمان تیمش بوده 
اما در یک لحظه آن بازیکن به شخصیت خاکسترى تبدیل مى 
شود. این در حالى است که در سینما با اشتباه کاراکتر اصلى ، 
بازى داورى به اشتباه  ناراحت نمى شود. در یک  او  از  مخاطب 
کارت قرمز به یک تیم مى دهد ، این در حالى است که تیم مقابل 
یا  نیست  ناراضى  او خیلى هم  اشتباه  به خاطر  داور  عملکرد  از 
اشتباهش  براى  اورا  ما  بزند  به خودى  بازیکن حریف گل  حتى 
دوست داریم. این تغییرات سریع حسى در تماشاگر از جذابیت 

هاى فوتبال است. اما درسینما کمتر شاهد این مورد هستیم.
در فوتبال قواعد یک داستان یعنى اوج گیرى و گره گشایى 
رعایت مى شود.  آن  در  درام  قواعد  از  بسیارى  انجام مى شود. 
مثال اگر یک تیم بیش از چهار گل بزند ، دیگر مخاطب از دیدن 
دیدن  از  فقط  و  شود  نمى  زده  هیجان  تیم  آن  بعدى  گل هاى 

گل هاى بعدى لذت مى برد ولى دچار استرس و شور نمى شود. 
در سویى دیگر در فوتبال نقطه عطف هم داریم. مثال وقتى یک 
تیم با ضد حمله در دقایق پایانى بازى، نتیجه بازى را بطور کلى 
همه  شوددو   مى  عوض  کامال  بازى  شرایط  و  کند  مى  عوض 
این را نقطه عطف  را میخکوب مستطیل سبز مى کند ، مى توان 
دانست. فوتبال داراى برد و باخت است یا دقیق تر اینکه فوتبال 
در  گفته شد  که  تغییراتى  مجموعه  است.  مهم  «نتیجه»برایش 
واقع بار دراماتیک به فوتبال مى دهد و درام مسئله اى است که 

سینما به آن نیازمند است و از شباهت هاى این دو است.
ورزشگاه سن پائولوى ناپولى٬«خارجى»٬ روز

ناپل ، محل ظهور یک قهرمان. قهرمانى که در هر صحنه اى 
قهرمان است چه در قاب سینما، چه در مستطیل سبز. مارادونا ، 
قهرمان روزهاى درخشان فوتبال که هرگز فراموش شدنى نیست. 
سینما و فوتبال هر دو به قهرمان نیاز دارند چون جامعه نیازمند 
قهرمان است. هرجامعه اى نیاز به قهرمانى دارد که توانایى حل 
مشکالت را داشته باشد. قهرمان، مهم ترین عنصر این دو پدیده 
است. قهرمان بیشتر از سینما و فوتبال با «مردم» سرو کار دارد. 
مردم عاشقانه قهرمان هایشان را دوست دارند. در سینما برداشت 
اکثر مخاطب ها از قهرمان در واقع انتقال همان چیزى است که 
فیلمنامه نویس نوشته و کارگردان با بازیگر تمرین کرده است. 
اما در فوتبال این گونه نیست. عوامل زیادى مثل تیم ، جغرافیا و 

ملیت ... در«قهرمان شدن» تاثیر گذار هستند. در فوتبال قهرمان 
براى یک تیم و یک جغرافیا قهرمان است اما مى تواند براى بقیه 

یک بازیکن معمولى باشد. 
سکانس آخر

سینما و فوتبال وجه تشابه زیادى دارند اما یک تفاوت مهم 
دارند و آن هم این که در سینما کنش هاى کاراکتر ها بر خالف 
خواسته مخاطبان واقعى نیست و از قبل نوشته شده اما فوتبال 
در این مورد بى رحم است و کنش میان بازیکنان کامال واقعى 
است. مهم تر این که در فوتبال «کات» و برداشت دوم نداریم. 

یعنى اگر اشتباه کنى قابل جبران نیست.
شاید بتوان یک گل به خودى را با زدن یک گل دیگر یا 
اما هرگز نمى توان کات داد. در سینما  پاس گل جبران کرد 
در  اما  شود   مى  ساخته  نویسنده  ذهن  در  غافلگیرى  عنصر 
فوتبال هیچ غافلگیرى از قبل ساخته نشده و در همان لحظه 

افتد. اتفاق مى 
دارند.  ها عاشق  میلیون  اندازه  به  پیوندى  فوتبال  و  سینما 
دست  هنرمندان  براى  افتخار  با  فیلم  هر  از  بعد  که  عاشقانى 
مى زنند و منتظر فیلم بعدى هستند. عاشقانى که بعد از باخت 
تیم محبوب شان در یک بازى مهم به افتخار تیم شان تا لحظه 
آخر در ورزشگاه مى مانند و تیم شان را تنها نمى گذارند. پیوند 

این دو پدیده را قلب انسان ها گره زده است.
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]Vh hc hdK t<jäH‰ gBè kÂD fVdL?

nv,© iV ]ÆNv fCv=éV& rHfG fH,vjV!.
  n;éV lñÂN)aÈVdHv( a™HmD

.1-h,qHß hréûHnÏ fD sHfÆI
h=V kæ<dÎL nv ;G jHvdO& r¢¶H h,qHß fN

hréûHnÏ t¶„D oHk<hviHÏ hdVhkD nv kÎL rVË
hoÎV fD sHfÆI lD fHaN# v,ciHÏ v,kR "fHchv"
t<jäH‰ hdVhË& iÂHË clHkD ;I fH 03 lÎ„Î<Ë
[Â¶ÎJ& ,vcaæHÍ >chnÏ gäVdC lD aN& hy„F
lVnÊ d: a®G nhaéÁN ;I fV hsHõ r<huN hköHkD
, ho±rD& kÈHdéH v,cÏ 8 sHuJ fÎúéV kä<n# iL
j<vÊ hdÁÆNv cdHn kä<n& iL lVnÊ rHkU jV f<nkN , gBh
ckN=D lVtÈD hc k§V [öÂD , v,pD nhaéÁN#

S̀ kÎHcÏ fI ;Hv nv n, aÎ™J , sI aÎ™J& kä<n#
lVnÊ clHË cdHnÏ fVhÏ "hséVhpJ" , "j™VdP"
nhaéÁN& ;I hgäéI iV n,& kÎHclÁN n‰ o<ù , xÎF
oHxV f<n# "t<jäH‰" fI iChvhË ngÎG& d¥D hc
fÈéVdK , sHgL jVdK fÈHkI iH fVhÏ =BvhkNË h,rHè
fÎ¥HvÏ f<n###.

.2-j™VdP oHk<hn=D
fD a:& ,réD aÂH clHË lñN,nÏ fVhÏ

h,rHè tVhyJ nhvdN& jV[ÎP lD niÎN nv ;ÁHv
oHk<hnÍ o<n fHaÎN# pḦ ;I h,rHè tVhyJ hdÁÆNv
;L , túVnÍ aNÍ ;I aÂH lD j<hkÎN fVhÏ >Ë lê±
tÆX d: kÎÂV,c nv i™éI [H fHc ;ÁÎN& xäÎ¶D
iöJ ;I u±rÂÁN fHaÎN >Ë vh fH oHk<hnÍ o<n
fæBvhkÎN# lH iÁ<c ké<hköéÎL lú¥G p†<v
oHk<hnÍ iH vh nv ,vcaæHÍ&fI [C  fH zHiVsHcÏ ,
f¢<v fHsÂI hÏ& pG ;ÁÎL### fHrD pVtÈH fÂHkN###.

.3-uNÊ hl¥HË fVkHlI vdCÏ
péÂH aÂH iL fH hdK l¶†G v,fV, iöéÎN ;I

fVhÏ fV=ChvÏ d: lÈÂHkD oHk<hn=D fH p†<v
iÂI htVhn l<vn k§V& n]Hv l†ÎÆI lD a<dN!
d¶ÁD nv t±Ë jHvdO& d¥D lD j<hkN fÎHdN& >Ë d¥D
kÂD j<hkN# nv fÈÂHË jHvdO& hdK d¥D kÂD j<hkN
fÎHdN& hlH >Ë d¥D lD j<hkN# lÈÂHkD iHÏ tD
hgäNhiI , kH=ÈHkD ;I iÎ}! lê± hlV,cÍ lñH‰
hsJ lêG n,vhË ;<n;D kæHvkNÍ& lHnvfCvø
dÈ<dD sV iÂI vh [ÂU ;ÁN , fæ<dN "hlúF fÎHdÎN
oHkI lH### oHgI , nhdD , oHk<hnÍ iHdúHË iL lD >dÁN"!
clHË fV=ChvÏ lÈÂHkD iHÏ lH hc ]ÁN v,c , f„¥I
]ÁN i™éI räG fHdN lúòW fHaÁN jH fé<hË p†<v
"pNh;êVÏ" nhaJ# pḦ fVkHlI vdCÏ löHfÆHè
"gÎ+ fVjV" lH vh fäÎÁÎN^.

fHcÏ t±Ë i™éI "lé¶HräH" hu±Ê lD =Vnn###
sI v,c c,njV hc clHË fV=ChvÏ& fVkHlI fHcÏ iH
hu±Ê lD a<n› p†<v dH uNÊ p†<v jÂHaH=V
lé¶HräH hu±Ê lD a<n### n, sHuJ lHkNÍ fI >yHc
löHfÆI› fHcÏ fN,Ë jÂHaH=V o<hiN f<n!.

fHcÏ fÈÂHË i™éI hu±Ê& , hl¥HË p†<v
jÂHaH=V lé¶HräH hu±Ê lD a<n### d: v,c lHkNÍ

fI fV=ChvÏ löHfÆI& ,v,n jÂHaH=V líHc hu±Ê lD =Vnn###
sHuHjD f¶N& clHË fV=ChvÏ löHfÆI j®ÎÎV , d:
sHuJ [„< ;úÎNÍ lD a<n### n, sHuJ ̀ÎA hc
fV=ChvÏ& clHË löHfÆI vh d: sHuJ ndæV [„<
lD ;úÁN ,###!.

>g<n=D i<h& nv ,vcaæHÍ oHvì hc lñN,nÍ
aÈV& fHuE g®< p†<v jÂHaH=V lD a<n###.

;V,kH& jH lNjÈH S̀ hc hdÁ¥I nv iÂI nkÎH
lñN,ndJ p†<v jÂHaH=V fVnhaéI aNÍ& fHuE
uNÊ p†<v jÂHaH=V lD a<n###.

löHmG , huéVhqHè h[éÂHuD& fHuE fV=ChvÏ
fN,Ë jÂHaH=V löHfÆHè lD a<n###.

iÂI hdÁÈH fHuE lD a<n jÂHaH=V hdVhkD
=HiD jH gñ§I >yHc löHfÆI iL kNhkN j¥„Î™A
]ÎöJ! aÂH [HÏ h, fHaÎN& p<w„I hdK fD
fVkHlæD vh nhvdN?

.4-uNÊ jÂHdG löá<gÎK fI p†<v
jÂHaH=V

."jíÂU" hköHkÈH iÂÎúI fVhÏ lNdVhË d:
[Hl¶I nvnsVsHc hsJ! "v,hkúÁHsD [ÂU" lD =<dN
;I nv clHË jíÂU htVhn& ndæV ;ÁéV‰ >kÈH f¢<v
wN nv wN nv hoéÎHv o<naHË iL kÎöJ& f„¥I
fV>dÁN hkV\Ï , hgÆHmHè [Â¶D hsJ! gBh sVÏ ;I
nvn kÂD ;ÁN vh nséÂH‰ kÂD fÁNkN### hgäéI ;I
nv ;ú<viHÏ hréûHn lñ<v , nhkA lñ<v& fI ngÎG
=Vnù lHgD ]úÂæÎV t<jäH‰& hdK jíÂU ,vcaD
vh iNhdJ , jú<dR lD ;ÁÁN , hc >Ë nv vhÍ hiNh́
hréûHnÏ , "=HÍ" péD yÎV ,vcaD hsé™HnÍ lD
kÂHdÁN# fV=ChvÏ "lÁ§L" löHfÆHè nv v,ciHÏ
j¶¢ÎG , >oV i™éI iH& fVkHlI vdCÏ nv sHuHè
lÁHsF& lÈÎH kÂ<nË ,sHdG hdHã , biHã léÁ<ß&
aÂHvÍ nhv f<nË wÁNgD ,vcaæHiÈH& hl¥HË
hkéòHã wÁNgD hc lHiÈH räG& hl¥HË p†<v
oHk<hn=D nv ,vcaæHiÈH& ,[<n tV,aæHiÈHÏ
lòé„T ,vcaD , yBhdD , lVh;C j™VdñD nv lñG
,vcaæHÍ& ,### hc l<hvnÏ hsJ ;I fVhÏ [Bã iV
]I fÎúéV lòHxF fNhkÈH j<[I lD =Vnn# pḦ fI

hc clHkD ;I vfH£ , lÁÎö: ̀HdL vh nv t<jäH‰ hc nsJ nhnÊ , líä<v aNÊ fVhÏ iÂÎúI& fHcÏ t<jäH‰ vh péD nv s¢P j™VdñD ;ÁHv fæBhvÊ& u±rI hÊ fI jÂHaHÏ t<jäH‰ ;L aN! ndNË wñÁI
iHÏ >sÎF t<jäHgÎöJ iH& jÁL vh l<vl<v lD ;Vn& , fVhÏ iÂÎK& fÎúéV fI p<haD t<jäH‰ , hoäHv lNdVdéD >Ë lD ̀VnhoéL , tÆX fI jÂHaHÏ fHcÏ iHÏ lÈL lD kúöéL# hlH hdK v,ciH& péD
nv clHË fHcÏ iHÏ l„D iL ]Vè lD ckL , =HiD péD jHvdO , sHuJ fHcÏ iH vh tVhl<ù lD ;ÁL###.

hdÁ¥I =™éI aN& lûHndR kæHvkNÍ f<n fVhÏ fD lÎ„D fI jÂHaHÏ t<jäH‰# hlH lD o<hiÎL u„J hdK uNÊ jÂHdG vh f¢<v jÎéV,hv , o±wI nv ;G t<jäH‰ hdVhË fVvsD ;ÁÎL^.
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oú: aNË uVrA fåVnhcdN"# hköHË fH j¥ÎI fV
hdK oûÎûI& iÂÎúI lD o<hiN kéÎíI j±ù
iHdA vh oÎ„D c,n fäÎÁN# jÂHaH=V uHaR hdVhkD&
fVhÏ hdÁ¥I n,fHvÍ t<jäH‰ ;ú<vù vh ;ÂÎÁI fV
r„I >sÎH fäÎÁN& gÆÂI hc niHË cË , fîI hù ;úÎN&
sòéD ;úÎN& sVlH , =VlH vh fI [HË oVdN& nv
oÎ„D [HiH jñÆÎV jÎL l<vn u±rI hù vh nv lÆHfG
;ú<viHÏ iÂöHdI ndN& ,### , péD "[HË" nhn jH
t<jäHgA ">fV,lÁN" , k§HÊ lÁN a<n , lê± h=V
hkñVhtD iL nv >Ë f<[<n >lN& nvsJ lHkÁN hsåHkÎH
, hdéHgÎH ,### hu±Ê , fI >Ë vsÎN=D a<n# hlH jHcÍ
f¶N hc ]ÁN niI a¶Hv "È̀„<hkD" , [<hkÂVnÏ& fI
>kíH vsÎN ;I lD fÎÁN nv nhn=HiÈHÏ fÎK hgÂ„„D
lñ¥<Ê lD a<n , iCdÁI iHÏ lÎ„Î<Ë n̈vÏ >Ë
[VdÂI iL hc [ÎF o<nù , iÂ<xÁHkA ̀VnhoJ
lD a<n& ,gD iÁ<c pöVè ,vcaæHiÈHÏ
;ú<viHÏ iÂöHdI , fHaæHiNhvÏ ;ú<viHdD vh
lD o<vn ;I hkNhcÍ d: hséHË lH iL kÎöéÁN! h,
kÂD nhkN ]ÆNv fHdN wäV ;ÁN jH v,cÏ fé<hkN fI
[HÏ j: séHvÍ iHÏ >sÂHË t<jäHgA& ̀C "sÎöéL
t<jäH‰" o<n vh fI ndæV l„J iH fNiN# >dH hké§Hv
nhvdN h, iÂîÁHË cdÁJ fòA s™VÍ ̀V hc ]Vμ ,
s¥<Ë hdK t<jäH‰ fHaN , fH iV sòéD , =VtéHvÏ&
fI ,vcaæHÍ fÎHdN?

u„J iHÏ lòé„T ndæVÏ iL iöéÁN ;I fVhÏ
fVoD lÁHxR , fVoD fHcÍ iHÏ clHË lûNhØ
nhvkN#

 u„J iHdD lêG "[HkÂHdD" ,vcaæHiÈHÏ jHcÍ
jÇsÎS nv fVoD aÈViHÏ ;ú<v ;I fN,Ë ,sÎ„I
kÆ„ÎI& p†<v jÂHaH=VhË vh n, ]ÁNhË fVhfV sòJ
lD ;ÁN# dH jòûÎW `Hv;ÎÁ+ iHÏ ,vcaæHÍ
>chnÏ fI ;HviH , lÁHsäHè ndæV& ;I p†<v
o<nv,iHÏ aòûD vh sòJ jV hc ̀ÎA lD ;ÁN#
dH voNhniHÏ h[éÂHuD ]ÁN lHÍ hoÎV ;I fVhÏ
h;êV lVnÊ& pH‰ , v,c o<aD fV [H kæBhaJ ;I
pḦ fI j™VdP fåVnhcn# dH tV,ù hg¥éV,kÎ¥D f„ÎJ
;I lHkÁN jÂHÊ ;HviHÏ hdÁéVkéD ndæV& fÎA hc
hdÁ¥I rHjR kHË fHaN& rHjG [HË aN# dH###.

fæBhvdN hdÁæ<kI , hc ch,dI ndæV fI löá„I kæHÍ
;ÁÎL# "=<f„C" d: j<wÎI nvnkHμ ,gD l¶V,́
nhvn ;I lD =<dN^.

."nv,© iV ]ÆNv fCv=éV& rHfG fH,vjV!"# aòûH
=ÂHË lD ;ÁL& `HsO hdK V̀sA ;I "]Vh"
jÂHaH=VhË hc t<jäH‰ hséÆäH‰ kÂD ;ÁÁN& >kÆNv
,hqP hsJ ;I "j<[ÎI" >Ë d: nv,© fCvø o<hiN
f<n# fI fÎHË ndæV& fI k§V lD vsN ndæV iÎ} hkæÎCÍ
hÏ fVhÏ hdK hséÆäH‰ ,[<n kNhvn!.

=ÂHË lD ;ÁL fVhÏ fVoD hc lVnÊ& jÂHaHÏ >Ë hc
j„<dCd<Ë iL fD hvcù lD a<n#.

6- lHnÏ lñ<v aNË t<jäH‰ hdVhË 
v,c=HvÏ& t<jäHgÎöJ iHÏ lH& lVfÎHË lH&

lNdVhË lH& , jÂHÊ n,séNhvhË t<jäH‰& hc [ÎäúHË
iCdÁI lD ;VnkN jH lê± d: jÎL fHaæHiD vh
lNdVdJ ;ÁÁN# d¶ÁD péD fHcd¥ÁHË iL "pR
u†<dJ" V̀nhoJ lD ;VnkN jH fé<hkÁN ">fV,
nhvÏ" ;ÁÁN# hlH hlV,c& lHndHè jH v,Ï s¥<iHÏ
lH kÎC vs<ô ;VnÍ , péD fI hw¢±ó gÎNviHÏ lH&
fN,Ë ̀<‰ "f<Ø" iL kÂD ckÁN! pḦ aÂH o<njHË
vh nv [HÏ jÂHaH=VÏ rVhv niÎN ;I fHdN fVhÏ
t<jäHgD fH hdÁÈÂI ;HséD& ]ÁNdK fVhfV sHgÈHÏ
räG <̀‰ f„ÎX , hdHã , biHã fNiN , hc ;Hv ,
l¶ÎúéA iL fCkN### ,hr¶H z„L kÎöJ?.

.7-n,v fHxG t<jäH‰ ;ú<v
nv v,hkåCa¥D hwG lÈÂD nhvdL fI kHÊ "j±ù

, ̀Hnhù"# hdK& fI k<uD iÂHË =™éI vs<‰ h;VÊ
)ü( hsJ ;I lD tVlHdÁN "lCn ;Hv=V vh räG hc

]ÁÎK ]ÎCÏ kNhvdL!!! j¶íF ;VndN? lH péD
d: oäV hc oNhÏ k¥VnÍ va<Í , töHn nv t<jäH‰
o<nlHË kúÁÎNÍ hdL& aÁÎNÍ hdL?! hlH###.

hlH iÂI lH lD nhkÎL ]I oäV hsJ!
voNhniHÏ uíÎF , yVdF , hjÈHlHjD ;I iÂI
lVfÎHË nv clHË fHoJ fV cfHË lD >,vkN&
kúHkNiÁNÍ hdK hsJ ;I nv biÁúHË ,hr¶ÎJ iHdD
kÆA föéI ;I nv clHË a¥öJ& fI hdK vhpéD
htúH lD ;ÁÁN! >kîI fÎA hc iÂI fI hdK nvn lD htChdN&
k™<b hpéÂHgD hdK löHmG fI s¢<ó l„D hsJ#
löHmG l¢V,pI nv clHË j¶ÎÎK lVfD jÎL l„D&
tíHdU lHgD hkéòHã lVfÎHË oHv[D& gÎöJ iHÏ ̀V
pV́ , pNdE fHcd¥ÁHË l„D ̀<ù , hwVhvÏ ;I
fVhÏ f<nË dH kä<nË fVoD hsHlD nv hdK gÎöJ
iH fI ]úL lD o<vn& ,### iV fÎÁÁNÍ sHnÍ ngD vh
iL fI a: lD hkNhcn# hdÁ¥I ]Vh d: clHË& wNhÏ
jHõ , dH cdV ̀H =BhaéI aNË fVoD o¢<£ rVlC&
lD j<hköJ kHÊ ]ÁNdK k™V vh fVhÏ iÂÎúI hc
gÎöJ jÎL l„D pB́ ;ÁN& hlH pḦ d: "hj<f<õ"
jò„T iL rHnv kÎöJ fVoD kHÊ iH vh hc jÎL l„D
oX fCkN& fVhÏ lK kHnhË péD& aHmäI k™<b
n̈gÎöL nv jÎL l„D vh hdíHn lD ;ÁN# ]ÁÎK
t<jäH‰ >g<nÍ hÏ& >dH hvcù nhvn ;I lK aH‰ , ;±Í
;ÁL , iChv lûÎäJ , fD hpéVhlD vh fI [HË fòVÊ&
jH fVhÏ jÂHaHdA nv =VlH , sVlH& fI ,vcaæHÍ fV,Ê?

o<nlHË kæHÍ ;ÁÎL^.
sH‰ iHsJ v,c fV=ChvÏ löHfÆHè , sHuHè

>Ë fI =<kI hÏ j¶ÎÎK lD a<n ;I d: u±rÂÁN
fHdN d: v,c ;HlG hc lNvsI , ;Hv , ;HsäD o<n
fCkN jH fé<hkN fI jÂHaHÏ d: löHfÆI fÁúÎÁN›
fV=ChvÏ nv lÎHË i™éI , nv sHuJ 2 uûV& ]I

Î̀HlD [C hdK nhvn ;I "n,sJ kNhvdL fÎHdÎN!"?
hl¥HkHè vtHiD , j™VdñD ;I iÎ}& ,qU aVÊ >,v
sV,dS iHÏ fÈNhaéD , wÁNgD iH### iÂHË
s¥<iHÏ sÎÂHkD### , lú¥±è hdHã , biHã ,
vtéHv kHl¢„<ã u<hlG fV=ChvÏ ,### fHc iL fæ<dL?!
lD j<hË hc sÎöéÂD ;I löá<̈kA u±rI hÏ fI
p†<v jÂHaH=V kNhvkN& j<rU hséÆäH‰ hc löHfÆHè
vh nhaJ?

.5->g<nÍ "jV" aNË t<jäH‰
hköHË iH nv sVhsV nkÎH , nv kÆH£ lòé„T&

[NhÏ hc j™H,è iHÏ kH=CdV& oû<wÎHè
lúéV;D nhvkN# lê± iV [H "<̀‰" tVh,hË fHaN&
hl¥HË ,s<sI , töHn "hköHË" ,[<n nhvn# hoäHv
,vcù [ÈHË kúHË lD niN ;I péD nv
;ú<viHÏ hv,`HdD nhvhÏ t<jäH‰ Î̀úVtéI kÎC&
va<Í , töHn tVh,hË nhvdL# o<aäòéHkI lH nv hdVhË
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nhséHË lúÈN hc ;íH aV,ß aN?

uûV sD hÊ nÏ lHÍ 1041 oäVÏ nv t†HÏ
líHcÏ lÁéúV aN läÁD fV hdÁ¥I nv d: jÎL t<jäH‰
lúÈNÏ nv vnÍ sÁD ̀HdI iH& fI 51 fHcd¥K k<[<hË
hdK jÎL& j¶V° w<vè =VtéI , oHk<hnÍ iHÏ hdK htVhn
fVhÏ eäJ ̀ÎæÎVÏ , a¥HdJ nv pVhsJ hnhvÍ ;G
,vcù , [<hkHË oVhsHË vq<Ï p†<v dHtéI hkN# k¥éI
uíÎF nv hdK fÎK hlH hnuHiHdD f<n ;I nv oû<ü jÎL
lCf<v w<vè =VtJ , uÁ<hË aN ;I hdK jÎL tHrN lí<c
t¶HgÎJ f<nÍ , fH hdK ,[<n péD nv löHfÆHè aV;J
lD ;VnÍ hsJ# hdK oäV ̀S hc ]ÁN sHuJ& hc xVdR
vsHkI iHÏ vsÂD ;ú<v iL hu±Ê aN jH fNdK w<vè
ké<hË fI >Ë hk+ aHd¶I , nv,© t†HÏ líHcÏ cn!.

Î̀æÎVÏ oHk<hnÍ iH.

fVhsHõ wñäJ iHÏ l¢Vó aNÍ hc s<Ï oHk<hnÍ
iHdD ;I tVckNhkúHË l<vn j¶V° [ÁöD rVhv =VtéI
hkN& oHk<hnÍ iH ̀S hc j®ÎÎV vtéHv tVckNhkúHË , ̀ÎæÎVÏ
, fVvsD lñé<hÏ =<aD j„™K iÂVhÍ >kÈH& lé<[I lD
a<kN ;I lVfD hdK fHaæHÍ& tVckNhË >kÈH vh l<vn >chv ,
hbdJ [ÁöD rVhv nhnÍ hsJ# hdK k<kÈḦË hc jVõ
fHc=< aNË hdK l<q<ß& cdV túHv v,pD , v,hkD rVhv
=VtéÁN , oHk<hnÍ iHdúHË hc pḦè v,pD >kÈH fI
j¥H<̀Ï jñÆÎR htéHnÍ , nv kÈHdJ lé<[I tH[¶I vô nhnÍ
lD a<kN#.

h,gÎK ,h;ÁA löá<¨Ë.

S̀ hc vsHkI hÏ aNË oäV j„O  , j¥HË niÁNÍ lNvsI
t<jäH‰ nv lúÈN& u„D h;äV iHaÂD [<hiVÏ lNdV
;G ,vcù , [<hkHË hséHË oVhsHË vq<Ï nv oû<ü
hj™HØ ̀ÎA >lNÍ =™J^ ̀S hc l¢Vó aNË hdK oäV

fVvsD uÂ„¥Vn , lú¥±è lNhvõ t<jäH‰ nv hdVhË

hj™HØ j„O nv lúÈN , j¥HkD ;I fHdN fò<vdL!.
 pH[D fHfHdD.

nv hdK ̀HvÍ =Chvù lD o<hiÎL fI d¥D hc kHiÁíHvÏ iHÏ ,vcù hdVhË nv sHgD ;I =BaJ fåVnhcdL , >Ë vh hc c,hdHÏ lòé„T fVvsD ;ÁÎL# hu±Ê lH[VhÏ
j¶V° [ÁöD fI 51 k<kÈH‰ 11 jH 31 sHgI nv d¥D hc lNhvõ t<jäH‰ lúÈN& n‰ lVnÊ yÎVjÂÁN hdVhË vh fI nvn >,vn# hdK lH[VhÏ j„O& h,gÎK pHneI nv hdK s¢P
kä<nÍ , r¢¶H >oVdK l<vn iL kò<hiN f<n& cdVh zHiVh k§HvjD nv ;Hv kÎöJ , léHs™HkI nv ;ú<v lH [HÏ iV =<kI s<hsé™HnÍ  fVhÏ [Ve<lI iHÏ töHn fHc hsJ#.

j¥HË niÁNÍ& nsé<v nhnÍ aN pVhsJ hnhvÍ ;G ,vcù
, [<hkHË fI nrJ jÂHlD hf¶Hn l<q<ß vh l<vn jñÆÎR
, fVvsD rVhv niN jH wñJ , sÆL , hf¶Hn >Ë lúòW
a<n# l¢ÂáK fHaÎN ;I nv läHvcÍ fH töHn bvÍ hÏ ;<jHÍ
kÂD >mÎL# jH;Á<Ë ;<jHiD iHÏ cdHnÏ hc s<Ï iÎHè
t<jäH‰ hséHË oVhsHË vq<Ï lúHiNÍ aNÍ ;I h=V
hdK l<q<ß kÎC nv fVvsD iHÏ lH l<vn jHmÎN rVhv fæÎVn&
r¢¶H fH u<hlG noÎG nv lH[Vh fVo<vn rHxU , rHk<kD
o<hiN aN#.

wñäJ iHÏ ,hgNdK

Ǹv d¥D hc k<kÈḦË l<vn j¶V° rVhv =VtéI lD
=<dN^ nséæHÍ iHÏ k§HvjD fHdN ̀Hsòæ<Ï hdK l<q<ß
fHaÁN# h=V fHaæHÍ lí<c kNhaéI& ]Vh nv gÎ+ aV;J
lD ;VnÍ , ]Vh fI ,q¶ÎJ hdK lVfD kÂHiH ;I tVckNhË
lH nv hoéÎHvaHË hsJ& vsÎN=D k¥VnkN? lK [<hã
tVckNÊ vh ]I x<v fHdN fNiL? h, t¥V , b;Vù t<jäH‰
f<nÍ hlH pḦ hj™HrD htéHnÍ ;I hc fHc=< ;VnkA aVÊ
nhvdL# ̀Nv ndæVÏ iL lD =<dN^ ,réD lé<[I hdK
l<q<ß nvnkHμ aNdL& ̀ÎæÎVÏ iHÏ cdHnÏ vh hkíHÊ
nhndL# ]<Ë hdK fHaæHÍ nv gÎ+ iHÏ lòé„™D p†<v
nhaJ& hxÂÎÁHË ;VndL , tVckNlHË vh nv hdK fHaæHÍ
eäJ kHÊ ;VndL# pḦ f¶N hc vô nhnË hdK l<q<ß
nvnkHμ& lD tÈÂÎL ;I hdK fHaæHÍ& péD lí<c iL
kNhaéI hsJ! ḧË [<hã lH , oöHvhjD ;I ndNÍ hdL vh
]I ;öD lD niN?.

nhséHË j<gN lNhvõ t<jäH‰ nv hdVhË

räG hc niI 08& lNhvõ t<jäH‰ nv hdVhË [HdD
kNhaéÁN , clÎK iHÏ oH;D iV lñ„I& lNvsI t<jäH‰
,fHaæHÍ iV fHcd¥ÁD f<nkN# fI lV,v nv iÂI aÈViH fI
,d|Í nv ;±Ë aÈViHdD iÂî<Ë jÈVhË& lúÈN&
hw™ÈHË& jäVdC , aÎVhc fH hc fÎK vtéK clÎK iHÏ oH;D&
lNhvõ t<jäH‰ [HÏ >kÈH vh =VtéÁN# nv hféNh fI

t<jäHgÎöJ iHÏ rNdÂD , sVaÁHõ lí<c jHsÎS
lNvsI t<jäH‰ nhnÍ aN , nv hnhlI j<gÎN rHvï =<kI hdK
lNhvõ vh aHiN f<ndL , hdÁ¥I ndæV ̈cÊ kä<n jH
t<jäHgÎöJ l¢VpD f<nÍ fHaD jH lí<c fæÎVÏ# fI iV
kÁI rÂVÏ& lí<c nhnkN , hdK aN ;I iV fîI hÏ péD
fN,Ë hsé¶Nhn t<jäHgD fH ̀VnhoJ ̀<‰ j<sX ,hgNdÁA
lD j<hköJ nv lNvsI t<jäH‰ pHqV aNÍ , fI ndæV
iÂöK , sH‰ iHÏ o<nù nv lñG ckN=D , tHlÎG&
tòV f™V,aN!.

k§Hvè & fD k§Hvè !.

nv n, niI hoÎV jä„Î®Hè =öéVnÍ hÏ nv oû<ü
lNhvõ t<jäH‰ w<vè =VtéI , fHcd¥ÁHË fH ̀VnhoJ
läHgY sÁæÎÁD fI u†<dJ hdK lNhvõ nvlD >dÁN# nv
oû<ü fHaæHÍ iHÏ ̀HdI hÏ ;I nv s¢P >sÎH ,d|Ë ,
nséI iHÏ h,‰ , n,Ê t¶HgÎJ nhvkN kÎC hdK jä„Î®Hè vh
nv fVoD vsHkI iH lêG v,ckHlI iH , ;HkH‰ iHÏ j„æVhlD
, hdÁöéH=VhlD fI ,t<v lúHiNÍ lD ;ÁÎL# fI htVhn
fVhÏ jHsÎS lNhvõ t<jäH‰ , fHaæHÍ& lí<c lD niÎL
, hc >kÈH =V,dD ̈cÊ vh kÂD =ÎVdL  - iV ]ÁN ;I fVoD
hc lNhvõ , fHaæHÍ iH lêG iÂÎK lNvsI léò„T
t<jäH‰ nv lúÈN  fN,Ë lí<c t¶HgÎJ lD ;VnÍ hkN - >Ë
,rJ f¶N hc iV hj™HØ kHföHlHkD >ô , h,ô vhÍ lD hkNhcdL
, nkäH‰ lÆûV lD =VndL# iV ]ÁN ;I nv vhÍ ̀ÎNh ;VnË
, [VdÂI léò„T dH léò„™HË kÎC lûÂL kÎöéÎL ,
l¶Â<̈ hkéÈHÏ ;Hv hdK ̀V,kNÍ iH kHlúòW hsJ , >kÈH
nv s¥<è , ̀úJ ̀VnÍ [ÂU , föéI lD a<kN#.

jò„™Hè nv vnÍ iHÏ ̀HdI& ]I clHkD
jÂHÊ lD a<n?

>kîI nv hdK lH[Vh nvnkHμ hsJ hdÁ¥I jò„™D ;I
nv lNvsI t<jäHgD nv lúÈN vô nhnÍ& hj™HØ jHcÍ hÏ nv
lNhvõ t<jäH‰ hdVhË kÎöJ# fHviH vsHkI iH nvfHvÍ
hj™HrHjD hc hdK nsJ , jò„™HjD ndæV ;I nv lNhvõ

t<jäH‰ hj™HØ lD htéÁN& =Chvù iHdD k<aéI hkN ,
fHfJ o¢VhjD ;I fHcd¥ÁHË vnÍ iHÏ ̀HdI , oHk<hnÍ iHÏ
>kHË vh nv hdK lNhvõ t<jäH‰ jÈNdN lD ;ÁN& iúNhv
nhnÍ hkN# tNvhsÎ<Ë t<jäH‰& ,chvè ,vcù , sHdV
kÈHniHÏ lVf<xI hlH lêG iÂÎK l<q<ß hoÎV nv
lúÈN& fH hzÈHv k§ViHdD läÁD fV hdÁ¥I uHl±Ë hdK
jò„T aÁHsHdD lD a<kN , fH >kÈH fVo<vn o<hiN aN&
lH[Vh vh tÎû„I nhnÍ hkN pḦ hlH aHdN fÈéV fHaN jH hdK
lH[Vh nh© hsJ , fVoD hc löá<̈Ë uHgD vjäI ,vcaD
, sÎHsD& nsé<v vsÎN=D , fVo<vn fH uHl±Ë jò„T
vh nhnÍ hkN fVhÏ iÂÎúI fI hdK l<q<ß vsÎN=D a<n›
fI oû<ü ;I lD nhkÎL jò„™HjD ;I nv vnÍ iHÏ ̀HdI
vô lD niÁN& wVtH fI iÂÎK l<vn oéL kÂD a<kN ,
hj™HrHè uíÎF jVÏ nv lNhvõ t<jäH‰ , fHaæHÍ iHÏ
vnÍ ̀HdI vô lD niN ;I iÁ<c htúH kúNÍ , dH l<vn j<[I
rVhv kæVtéI hsJ#.

kæVhkD iHÏ lí„S , kæVhkD iHÏ lH.

sH‰ 4931 ;ÂÎöÎ<Ë hwG 09 lí„S a<vhÏ
hs±lD& ,[<n töHn nv fòA iHÏ cdHnÏ hc t<jäH‰
hdVhË , htChdA >Ë xD ]ÁN sH‰ hoÎV vh yÎV rHfG hk¥Hv
nhköJ , jH;ÎN ;Vn ;I fVhsHõ hx±uHè löéÁN&
lûHndR hdK l¶†±è aHlG jäHkÎT vaHM , hvjúHM&
n,Î̀Á+& aV£ fÁNÏ yÎV líHc& [¶G , hsé™HnÍ hc sÁN
lí¶<‰& jûNdR kHlI iHÏ o±́ ,hrU& tVhv lHgÎHjD&
lûV́ hg¥G , v,hfX kHlúV,ß& lûV́ l<hn lòNv&
v,hì oVhtI =VhdD hc [Â„I sñV , [Hn,& jñûÎG lH‰ hc
xVdR kHlúV,ß& kÆQ >a¥Hv r<hkÎK , lÆVvhè ,
rVhvnhniHÏ yÎV ,hr¶D hsJ# hdK kæVhkD iH o<ã hsJ
hlH fI ,hrU ]I ;öD , ]I nséæHiD fV ;Hv fHaæHÍ iH ,
lNhvõ t<jäH‰ ̀HdI k§Hvè nhn , ]I ;öHkD hi„ÎJ ,
w±pÎJ lNdVhË , lVfÎHË hdK jÎÂÈH vh jHdÎN lD ;ÁÁN?
nv pHgD ;I iÁ<c ̀V,kNÍ hjÈHÊ jíH,c fI j¶NhnÏ hc fHcd¥ÁHË
d: >;HnlD t<jäH‰ nv lúÈN fHc hsJ , iÎ} kéÎíI hÏ
pHwG kúNÍ& lVnÊ hdVhË lÁé§VkN jH [<hfD rHxU , rHkU
;ÁÁNÍ hc löá<̈Ë hlV fúÁ<kN , fVhÏ iÂÎúI ̀V,kNÍ
hdK [<v töHniH nv t<jäH‰ hdVhË föéI a<n# hj™HrHè
lúÈN& jÁÈH =<aI hÏ hc löHmG v,clVÍ nv t<jäH‰ ̀HdI
;ú<v hsJ& [HdD ;I k§Hvè nv ;ÂéVdK pN o<n rVhv
=VtéI , oV,[D oHwD yÎV hc pHaÎI , nvnsV kNhvn#.

pV́ >oV

,vcù fI uÁ<hË qV,vÏ jVdK lÆNlI jÁNvséD ,
kúH£ h[éÂHuD& lD j<hkN säF htChdA yV,v l„D ,
iÂNgD lVnÊ a<n# r¢¶H [Bhã jVdK , ̀VxVtNhvjVdK
vaéI ,vcaD nv ;ú<v lH& t<jäH‰ hsJ , iÂI sÁÎK fI
>Ë jÂHdG kúHË lD niÁN& fI ,d|Í ;<n;HË , k<[<hkHË
;I nv sHgÈHÏ hoÎV =VhdA iHÏ cdHnÏ fI hdK vaéI

Î̀Nh ;VnÍ hkN# fñE lH nv hdK l¢„F& lNhvõ t<jäH‰
hsJ ;I föÎHv l<vn j<[I hsJ ,=VkI nv fñE k§Hvè
;I t<jäH‰ , yÎV t<jäH‰ ,[<n kNhvn , k§Hvè fHdN nv
iÂI vaéI iH , fV uÂ„¥Vn iÂI fHaæHÍ iH , k™Vhè ,[<n
nhaéI fHaN cdVh [Hl¶I ,vcù& [Hl¶I sHgÂD hsJ ,
käHdN =BhaJ jH vtéHviHÏ kHö̀ÁN nv >Ë v,hì ̀ÎNh ;ÁN
, sHlHË >Ë vh fI kHföHlHË jäNdG ;ÁN#.
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چشم انداز فناورى در ورزشچشم انداز فناورى در ورزش

آنچه بازى را عوض مى کندآنچه بازى را عوض مى کند
چگونه آغاز شد و چطور تکامل مى یابد؟

موضوع را با فوتبال آغاز مى کنیم. فناورى در فوتبال گستره 
و  اجرایى  مسائل  از   ، دهد  مى  پوشش  را  ها  حوزه  از  وسیعى 
ویدئویى)،  داور  کمک  جدید  نسبتا  فناورى  (همچون  مدیریتى 
(مثل  هواداران  براى  پرکاربرد  ابزارهاى  و  ها  سرگرمى  حوزه 
تا فناورى هایى که باعث بهبود عملکرد  افزوده) گرفته  واقعیت 
شد.  خواهد  مرتبط  دستاوردهاى  نتیجه  در  و  علمى  لحاظ  به 
هاى  در حوزه  فناورى  توسعه  لطف  به  بیست سال گذشته،  در 
شاهد  را  تصاعدى  صورت  به  گذارى  سرمایه  افزایش  مختلف، 
بوده ایم که عملکرد بازیکنان را در تمرینات و رقابت ها با ابزارهاى 
موجود در باشگاه هاى برجسته و معتبر مورد سنجش و ارزیابى 

قرار مى دهد.
فناورى و فوتبال (و همچنین سایر ورزش ها) به آرامى همسو 
از  بهره گیرى  براى  ممکن  شیوه  بهترین  هم  هنوز  ولى  شده اند 
این قسمت  یافت نشده است. در  مزایاى هر دو طرف،  حداکثر 
فوتبالى  سازمان هاى  در  فناورى  تکامل  و  تحول  به  نگاهى 
که  داریم  گذشته  دهه  در  فدراسیون ها)  و  لیگ ها  (باشگاه ها، 
این ورزش در  از رشد  تا  است  تر  توجهى دقیق  نیازمند  اکنون 
آینده و به کارگیرى ابزارهاى سودمند و موثر بر عملکرد بازیکنان، 

اطمینان حاصل نماییم.
یک دهه قبل، کجا قرار داشتیم؟

از  مختلفى  هاى  شامل جنبه  فوتبال،  در  فناورى  پیشرفت 
این ورزش مى شود : از تجهیزات (پیراهن، کفش، پوشش هاى 
محافظتى و زمین هاى بازى) تا فناورى هاى مرتبط با سنجش 
مسابقات  یا  تمرین  زمین  در  بازیکنان  فعالیت  نحوه  و  میزان 
جاى  مکزیک   1986 جهانى  جام  از  چرمى  هاى  توپ  رسمى. 
خود را به توپ هاى مقاوم تر از جنس مواد مصنوعى دادند. این 
فناورى تا جایى پیش رفت که در جام جهانى 2022 قطر، شاهد 
ابزارهاى به کار گرفته شده در توپ براى کمک به تصمیم گیرى 

بهتر داوران، یارى مربیان و همراهى بهتر با هواداران، بودیم.
در واقع توپ به کار گرفته شده در آخرین جام جهانى از فناورى 
 VAR اتصال جدیدى بهره مى گیرد که باعث بهبود عملکرد سیستم
(کمک داور ویدئویى) با ارسال اطالعات و داده هاى مورد نیاز براى 
داوران و مسئوالن برگزارى مسابقه، مى شود. بدین صورت قدرت و 

سرعت تصمیم گیرى به میزان قابل توجهى افزایش مى یابد.
توپ جدید با نام عربى الرحله (سفرنامه) که در ماه مارس 
2022 رونمایى شد، اطالعات بسیارى را به صورت آنى و لحظه اى 
براى مسئوالن قسمت بررسى ویدئویى مسابقه ارسال مى کند. 
فناورى  به  همچنین  آدیداس  شرکت  توسط  شده  ساخته  توپ 
امکان  فیفا هم متصل است و در مجموع  نیمه خودکار  آفساید 

تصمیم گیرى بهتر را از جهات مختلف، فراهم مى سازد. 
توپ مورد نظر در قلب خود یک سیستم تعلیق جدید را جاى 
داده که باعث ثابت ماندن حسگر حرکتى واحد سنجش اینرسى 
(IMU) 500 هرتزى شده است. به عالوه، فناورى منحصر به فرد 
مورد نظر هیچ تاثیرى در عملکرد بازیکنان نخواهد داشت و در 
واقع نفرات حاضر در زمین، به هیچ وجه متوجه وجود آن داخل 

توپ نمى شوند. 
پرچمدار   ،KINEXON و  فیفا  همکارى  با  فوق  فناورى 
تولید  اى،  لبه  رایانش  و  حسگر  شبکه  ترین  پیشرفته  ساخت 
ثانیه،  هر  در  اطالعات  باره   500 ارسال  با  واقع  در  است.  شده 
دقت  به  لحظه  هر  در  توپ  با  گرفته  صورت  برخوردهاى  تمام 
و  آفساید  به تشخیص موقعیت هاى  این موضوع  رصد مى شود. 
با توپ کمک کرده و در مجموع فرآیند  برخوردهاى نامشخص 
تصمیم گیرى توسط VAR را سریعتر و با کیفیتى باالتر ارائه 

مى کند.

کفش فوتبال
براى  را  متعددى  مزایاى  امروزه  هم  فوتبال  هاى  کفش 
و  رنگ، طراحى  لحاظ  به  فقط  نه  است؛  فراهم ساخته  کاربران 
و  گرفته شده، ساختار  کار  به  مواد  دلیل  به  بلکه  الزم،  تناسب 
پیکربندى ویژه و منحصر به فرد براى هر بازیکن و ویژگى هاى 
مهندسى، تجربه جدیدى از دویدن، دنبال کردن و ضربه زدن به 
است. در همین کفش هاى جدید،  پذیر ساخته  امکان  را  توپ 
پیشرفت هاى جدیدى از جمله وجود حسگرهاى کوچک، تحرك 
بازیکن، فشار پا، سرعت ضربه زدن و سایر اطالعات فنى را مورد 
پایش و پیگیرى قرار مى دهد که مى تواند برخى از جنبه هاى 
عملکردى را بهبود بخشیده و خطر آسیب دیدگى را کاهش دهد.

دستیابى  در  بسیارى  تاثیر  هم  بعدى  سه  چاپ  فناورى 
هاى  کفش  گرچه  است.  داشته  باالتر  کیفیت  با  محصوالت  به 
داستان  به  شبیه  بعدى چیزى  سه  فناورى چاپ  با  تولید شده 
هاى علمى تخیلى به نظر مى رسد، اما در واقعیت این نوآورى 
براى پوشش پا نتیجه داده است. این کفش ها با باالترین سطح 
فناورى مورد استفاده در ورزش، به شما کمک مى کند که هر 
مشکل احتمالى در هر موقعیتى در زمین فوتبال را به بهترین 
شکل پشت سر بگذارید. بازیکنان با این کفش ها مى توانند فارغ 
از شرایط آب و هوایى و نوع زمین مسابقه، بهترین بازى خود را 

به نمایش گذارند.  
فناورى هاى پوشیدنى 

بازیکنان  عملکرد  به  مربوط  هاى  سنجش  حال،  این  با 
ضربان  بررسى  است.  داشته  همراه  به  را  ها  پیشرفت  بیشترین 
که  بود  فوتبال  در  استفاده  مورد  پوشیدنى  فناورى  اولین  قلب، 
دلیل این موضوع را باید در دسترس بودن چنین سخت افزارى 
و موفقیت اجراى آن در سایر ورزش ها همچون دوچرخه سوارى 
و دوومیدانى، دانست. به کارگیرى نمایشگرهاى ضربان قلب در 
برنامه ریزى  تغییرى چشمگیر در نحوه  بار  اولین  براى  فوتبال، 
فناورى،  این  به  توجه  با  آورد.  وجود  به  آن  تمرینات  اجراى  و 
همچنین  و  فوتبال  مسابقات  تنفسى  قلبى  نیازهاى  تشخیص 
تمرینات آن، ممکن شد. این به مربیان بدنسازى کمک کرد تا به 
رویکردهاى تمرینات منحصر به فرد و اختصاصى براى نیازهاى 
بازیکنان، بیندیشند و همچنین  مختلف و ویژگى هاى متفاوت 
هاى  فعالیت  شامل  که  را  تمرین  جلسات  ساختار  و  محتویات 
فوتبال  بازى  تمرین  جلسات  از  مجزا  کامال  شد،  مى  بدنسازى 
با وجود  در نظر گرفته و روش هاى قبلى را به چالش بکشند. 
مفهوم  بازیکنان  تک  تک  براى  شخصى  تمرینات  فناورى،  این 
توان  تمرینى مى  بازى هاى  انجام  با  بدین سان  کند.  پیدا مى 
بینى  پیش  را  مهم  و  رسمى  مسابقات  تنفسى  قلبى  نیازهاى 
جسمانى  آمادگى  بهبود  براى  را  هدفمندى  تمرینى  انگیزه  و 
بازیکنان، فراهم کرد. توجه به این نکته ضرورى است که فناورى 
مستلزم  که  جداگانه  و  منفرد  واحدهاى  از  شرایطى  چنین  در 
هستند،  گیرى  تصمیم  و  تحلیل  براى  توجه  قابل  زمان  صرف 
تبدیل به مواردى لحظه اى و آنى مى شود که سرعت تصحیح 
فعالیت هاى ورزشى را به شدت افزایش داده و بنابراین با کاهش 
زمان مورد نیاز، نیروى انسانى کمترى هم براى تحلیل و تصمیم 

گیرى مورد نیاز خواهد بود.
تغییر چشمگیر بعدى به فناورى هاى به کار گرفته شده در 
ورزشگاه ها براى ردیابى و بررسى حرکت هاى بازیکنان در هنگام 

مسابقات مربوط مى شود. در سال هاى اخیر، با توجه به 
کوچک سازى قابل توجه آنتن هاى GPS (سامانه 

موقعیت یابى جهانى) و پیشرفت واحدهاى 
سنجش اینرسى (IMUs)، بازیکنان 

مورد  را  پوشیدنى  فناورى هاى 
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به  مربوط  جزئیات  همه  موضوع  این  و  مى دهند  قرار  استفاده 
حرکت هاى آنها را نه تنها در هنگام مسابقات، بلکه در هر جلسه 
تمرین فراهم مى سازد. حال در نظر بگیرید که یکپارچه سازى 
این واحدهاى سنجش با برخى از معیارهاى جسمانى، جزئیات 
بازیکن  توسط  انجام شده  "کار"  در خصوص  را  بیشترى  بسیار 
تنفسى  قلبى  اولیه  نیازهاى  میزان  نهایت  در  و  کند  مى  تامین 
وسیع  حجم  این  گرفت.  خواهد  قرار  ارزیابى  مورد  درستى  به 
داده هاى  به دست آمده از هر جلسه تمرین، میزان قابل توجهى 
تا تصمیمات  فراهم مى سازد  مربیان  براى گروه  را  اطالعات  از 
عدم  یا  انتخاب  نتیجه  در  و  تمرینات  نحوه  زمینه  در  را  الزم 

انتخاب بازیکنان براى یک مسابقه مشخص  اتخاذ کنند.
پیشرفتى،  هر  که  باشید  داشته  مدنظر  را  موضوع  این  اما 
به  توجه  با  داشت.  خواهد  همراه  به  هم  را  معایبى  و  اشکاالت 
تغییرات  و   1990 دهه  در  فوتبال  هاى  لیگ  شدن  خصوصى 
مدل تجارى بسیارى از باشگاه ها، سرمایه گذارى بزرگى جهت 
پیشرفت زمین هاى تمرین و فناورى هاى مربوطه صورت گرفته 
است. این میزان عالقه مندى همراه با مزایاى مالى، بسیارى از 
شرکت ها را بر آن داشته تا حجم غیر قابل باورى از فناورى ها 
را به صورت روزانه وارد بازار کنند ،  فناورى هایى که اعتبار و 
ها  باشگاه  واقع،  در  دارد.  قرار  ابهام  از  اى  هاله  در  آنها  کیفیت 
پیشرفته جدید  هاى  فناورى  به  مربوط  پیشنهادات  از  با سیلى 
فناورى ها  این  بودن  نتیجه بخش  آنکه  مواجه مى شوند، حال 
به صورت واقعى و منظم، هنوز مورد تایید قرار نگرفته است و 
تضمین  انجام شده، چندان  گذارى  بازگشت سرمایه  یعنى  این 

شده نیست.
فناورى هاى نوین به عالوه مى تواند در کنار تسریع تصمیم 
این  مهمترین  از  یکى  دهد.  افزایش  نیز  را  آن  صحت  گیرى، 

فناورى ها VAR است.
VAR چیست؟

براى  کمکى  ابزارى   (VAR) ویدئویى  داور  کمک  سامانه 
مسئوالن  از  استفاده  است.  فوتبال  مسابقات  برگزارى  مسئوالن 
این  قوانین   2018-2019 نسخه  در  فوتبال  در  ویدئویى  بازى 
ورزش گنجانده و با موفقیت در جام جهانى 2018 به کار گرفته 

شد. 
در  مسابقه  داور  گیرى  تصمیم  فرآیند  در   VAR واقع  در 
مداخله  بازى،  نتیجه  دهنده  تغییر  و  حساس  موقعیت  چهار 

مى کند:
• گل ها و خطاهاى منجر به گل

و خطاهاى  پنالتى  اعالم  گیرى در خصوص  • تصمیم 
منجر به اعالم پنالتى

حتى  دوم/یا  زرد  کارت  (نه  مستقیم  قرمز  کارت   •
کارت زرد اول)

• اشتباه در تشخیص هویت بازیکن
در طول یک مسابقه، گروه کمک داور ویدئویى به صورت 
مداوم اشتباهات واضح و مشخص مربوط به این چهار موقعیت 
تغییر دهنده نتیجه را بررسى مى کند. این گروه تنها در خصوص 
اشتباهات مسلم یا موقعیت هاى از دست داده شده جدى با داور 

ارتباط برقرار خواهد کرد.
این گروه در یک اتاق عملیات 

ویدئویى به صورت متمرکز از داور مسابقه حمایت مى کند. در 
جام جهانى 2022 قطر، داور وسط مسابقه با استفاده از سامانه 

رادیویى پیچیده اى با گروه VAR در ارتباط بود. 
در مسابقات مذکور، گروه کمک داور ویدئویى به 42 دوربین 
از آنها داراى قابلیت  پخش تصویر دسترسى داشت که 8 مورد 
پخش صحنه بسیار آهسته و چهار مورد هم داراى قابلیت پخش 
صحنه آهسته بود. بازپخش به صورت آهسته براى موقعیت هاى 
مثال،  گیرد.  مى  قرار  استفاده  مورد  مستند  تایید  جهت  واقعى 
خطا.  موقعیت  یا  فیزیکى  خطاى  یک  تماس  نقطه  تایید  براى 
بازپخش با سرعت معمولى براى قضاوت هاى نسبى و شخصى 
مورد استفاده قرار مى گیرد. مثال، براى تعیین شدت یک خطا 
یا اینکه یک برخورد توپ با دست، خطا بوده است یا نه. گروه 
VAR عالوه بر دوربین هاى پخش تصویر، به دوربین هاى مورد 

استفاده فناورى آفساید نیمه خودکار هم دسترسى داشت.
گروه VAR شامل یک کمک داور ویدئویى و سه کمک داور 
ویدئویى کمکى (AVAR2 ،AVAR1 و AVAR3) بود. همه 
بودند.  فیفا  ویدئویى  مسابقات  باالى  رده  مسئوالن  از  افراد  این 
و  انتخاب  را  ها  دوربین  زوایاى  بهترین  هم  بازپخش  کاربر  سه 

ارائه مى کردند.
فناورى آفساید نیمه خودکار

فناورى آفساید نیمه خودکار ابزارى براى کمک به مسئوالن 
این  مسابقه ویدئویى و مسئوالن حاضر در زمین مسابقه است. 
آفساید،  مورد  در  گیرى  تصمیم  که  کند  مى  کمک  فناورى 
سریعتر، تکرار پذیر و دقیق تر باشد. این فناورى از 12 دوربین 
شده  تشکیل  ورزشگاه  سقف  زیر  در  گرفته  قرار  کننده  ردیابى 
در  بار   50 داده،  عنوان  به  را  بازیکن  هر  نقطه   29 و  توپ  که 
در  بازیکنان  دقیق  موقعیت  کار  این  با  کند.  مى  ردیابى  ثانیه، 
زمین تعیین مى شود. این 29 نقطه شامل همه اندام هاى بدن 
ایجاد  باعث  است  ممکن  که  شود  مى  تنه  پایین  قسمت هاى  و 

آفساید شوند.
همان طور که پیش از این ذکر شد، الرحله، توپ رسمى جام 
جهانى 2022، هم با توجه به فناورى جدید خود، به این موضوع 
کمک مى کرد.با ترکیب همه این نقاط و استفاده از فناورى گفته 
دریافت  کننده  بازیکن حمله  یک  توسط  توپ  که  بار  هر  شده، 
داشته، هشدار  قرار  آفساید  در  توپ  دریافت  لحظه  در  که  شود 
اتاق  در  حاضر  ویدئویى  مسابقه  مسئوالن  به  آفساید  خودکار 
عملیات ارسال مى شود. پیش از اطالع رسانى به داور مسابقه، 
مسئوالن مسابقه ویدئویى، تصمیم پیشنهاد شده توسط دستگاه 
ارسال توپ  ، یعنى نقطه  را به صورت دستى بررسى مى کنند 
و خط آفساید ارائه شده به صورت خودکار را که بر اساس نقاط 
بدن بازیکن بوده، دوباره مى بینند.  پس از تایید تصمیم توسط 
داور وسط، دقیقا همان داده هاى موقعیتى که براى اتخاذ تصمیم 
آفساید مورد استفاده قرار گرفتند به یک نمایش سه بعدى تبدیل 
آن  در  بازیکن  بدن  اعضاى  که  دهند  نشان  دقیقا  تا  شوند  مى 
هنگام در چه موقعیتى قرار داشته است. سپس این نمایش سه 
بعدى که همیشه بهترین دورنماى ممکن براى موقعیت آفساید 
را نشان مى دهد، روى نمایشگرهاى بزرگ در ورزشگاه به نمایش 
در مى آید و همه تماشاگران و بینندگان موضوع را به دقت رویت 
براى   2022 جهانى  جام  در  که  است  کارى  این  کرد.  خواهند 

نخستین بار اجرا شد.
فناورى خط دروازه

فناورى خط دروازه یک وسیله فنى براى تشخیص لحظه اى 
عبور کامل توپ از خط دروازه است. این فناورى، جزئى اصلى از 

مسابقات جام جهانى از سال 2014 تاکنون بوده است.
این فناورى مى بایست مشخص سازد که توپ کامال از خط 
دروازه عبور کرده است یا نه. همین اطالعات به داور کمک خواهد 
کرد که تصمیم نهایى را بگیرد. اطالعات ظرف یک ثانیه منتقل 
مى شود و این بدان معنى است که داور مى تواند بالفاصله عکس 
العمل نشان دهد. تنها مسئوالن رسمى حوزه قضاوت مسابقه، این 
عالمت را روى ساعت خود دریافت خواهند کرد. سامانه مورد نظر از 
14 دوربین پرسرعت قرار گرفته در راهروهاى باریک در زیر سقف 
ورزشگاه بهره مى گیرد. داده هاى دوربین ها براى ایجاد یک نمایش 
سه بعدى مورد استفاده قرار مى گیرند تا تصمیم اتخاذ شده را روى 

نمایشگرهاى بزرگ ورزشگاه به تماشاگران نشان دهند.
برنامه کاربردى بازیکنان فیفا

فیفا با همکارى FIFPRO، نماینده جهانى فوتبالیست هاى 
افزار  نرم  اى،  حرفه  بازیکنان  مشارکت  اساس  بر  و  حرفه اى، 
کاربردى بازیکنان را ایجاد کرده و توسعه داده است. این برنامه 
به هر بازیکن اجازه مى دهد که بالفاصله پس از هر بازى به داده 
هاى عملکرد شخصى خود دسترسى پیدا کند. برنامه کاربردى 
قطر  جهانى 2022  جام  مسابقات  در  بار  اولین  براى  نظر  مورد 

مورد استفاده قرار گرفت.
داده هاى مورد نظر عبارتند از:

• معیارهاى داده هاى پیشرفته فوتبال
• معیارهاى عملکرد فیزیکى

• معیارهاى نبوغ پیشرفته فوتبال
بازیکن را قادر مى سازد که لحظات  این داده ها  مجموعه 
کلیدى عملکرد خود را با جزئیات و با کمک دوربین هاى مختلف 

و از زوایاى گوناگون مورد بررسى و تحلیل قرار دهند.
اکنون مى توان پیشرفت هایى را که فناورى در ورزش هاى 

مختلف به همراه داشته  مورد بررسى قرار داد:
• ساعت ثانیه شمار
سال معرفى: 1954

ورزش: بسکتبال
عنوان  به  بسکتبال  شمار،  ثانیه  ساعت  معرفى  از  پیش 
میزان  آمد.  نمى  به حساب  آمریکا  در  غالب  و  مهم  ورزش  یک 
امتیازگیرى، کم و اقبال تماشاگران نیز پایین بود. اغلب بازیکنان 
توپ را نگه مى داشتند و هر گاه که مى خواستند به سمت سبد 
و  پیستونز"  وین  "فورت  دیدار  آنکه  از  پس  کردند.  مى  پرتاب 
وین"  "فورت  سود  به   19-18 نتیجه  با  لیکرز"  "مینیاپولیس 
باید  که  رسیدند  نتیجه  این  به   NBA مسئوالن  یافت،  خاتمه 
ثانیه  ساعت   1954 سال  در  شود.  ایجاد  روند  این  در  تغییرى 
شمار 24 ثانیه اى براى پرتاب توپ معرفى شد و همین موضوع 

میانگین امتیاز هر بازى را با افزایش قابل توجهى مواجه کرد.
• چوگان (چوب) گلف تیتانیوم

سال معرفى: 1990
ورزش: گلف

اگرچه اولین چوگان گلف از جنس تیتانیوم در سال 1990 

به  مربوط  جزئیات  همه  موضوع  این  و  مى دهند  قرار  دویدئویى به صورت متمرکز از داور مسابقه حمایت مىاستفاده  شدکند ا اج با نخستین م
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معرفى شد، تا سال 1996 طول کشید تا نسخه اولیه اصالح شود. 
قسمت سر بزرگتر و چرخش آن سریعتر اتفاق مى افتاد. اکنون 
این نوع چوگان هاى گلف به انتخاب اول همه گلف بازان تبدیل 

شده است.
• هدفون و میکروفن (هدست) در کاله ایمنى

سال معرفى: 1994
ورزش: راگبى

از  نیمى  کردن  برقرار  ارتباط  حمله،  خط  بازیکنان  براى 
مسابقه است. بنابراین در سال NFL ،1994 (لیگ ملى فوتبال 
آمریکا) تصمیم گرفت با استفاده از به کارگیرى هدست (هدفون 
و میکروفن) در کاله ایمنى بازیکنان، به این موضوع کمک کند. 
امواج  طریق  از  خود  مربیان  با  صحبت  با  حمله  خط  بازیکنان 
رادیویى، مخفیانه نکات را دریافت مى کردند و عملکرد خواسته 

شده را به اجرا در مى آوردند.
• راکت تنیس از جنس مواد مرکب (کامپوزیت)

سال معرفى: 1980
ورزش: تنیس

راکت هاى چوبى را به خاطر مى آورید؟ بیشتر شبیه کابوس 
بودند. در مقایسه با راکت هاى صیقلى مورد استفاده نادال و فدرر، 
راکت هاى مک انرو و بورگ، شما را به یاد عصر حجر مى اندازد! 
با توجه به چارچوب سبک تر و خوش دست تر و سطح ضربه زنى 
بزرگتر، راکت هاى جدید چرخش بیشتر، ضربه قوى تر و کنترل 
آنها  بیشترى را نسبت به همتایان چوبى خود دارند و بالفاصله 

را منسوخ کردند.
LZR لباس شناى •

سال معرفى: 2008
ورزش: شنا

لباس هاى شناى LZR ساخته شده از اسپاندکس، نایلون 
به  بدن  حالت  گرفتن  و  العاده  فوق  عملکردى  با  اورتان  پلى  و 
صورت کامل، در بازیهاى المپیک 2008 پکن براى نخستین بار 

خودنمایى کرد.
 این موضوع اغراق آمیز نیست چرا که 98 درصد نفراتى که 
در آن بازیها مدال گرفتند، این لباس را به تن داشتند و پس از 
گذشت یک سال از معرفى آن، 97 رکورد جهانى با استفاده از 

این نوع لباس شکسته شد.
 اگرچه خیلى زود آن را به عنوان یک مزیت فناورانه البته از 
نوع ناعادالنه در نظر گرفتند و در جوالى 2009 اتحادیه شناى 
جهانى (FINA) دستور داد که این لباس ها در مسابقات رسمى 

جایى براى استفاده نخواهند داشت.
• جراحى "تامى جان"

سال معرفى: 1974
ورزش: بیسبال

فرانک  دکتر  توسط  بار  اولین  که  جان"  "تامى  جراحى 
در  کننده  پرتاب  بازى  دوره  طول  توانست  شد،  انجام  جاب 
بیسبال  در   انقالبى  این  و  دهد  افزایش  را  بیسبال  ورزش 
آسیب  هاى  تاندون  جراحى،  نوع  این  در  شد.  مى  محسوب 
مثل  بدن  سالم  هاى  تاندون  با  را  بازیکن  یک  دست  دیده 
یکى  تنها  استراسبرگ  استفن  کنند.  مى  تعویض  زانو  تاندون 
جراحى  عمل  این  تحت  که  است  اى  کننده  پرتاب  چندین  از 

قرار گرفته است.

KERS •
سال معرفى: 2009

ورزش: مسابقات فرمول 1
خسته  رانندگى  هنگام  در  ترافیک  باالى  میزان  از  تاکنون 
شده اید؟ اى کاش KERS مى داشتید! یک سامانه خودرویى 
که انرژى جنبشى به هدر رفته را بازیابى مى کند. اصول عملکرد 
آن بدین گونه است که همه حرارت ناشى از ترمز گرفتن را جمع 
کرده و سپس براى شتاب دادن به خودرو از آن استفاده مى کند. 
البته با توجه به وزنى که این سامانه دارد هنوز شرکت هاى حاضر 

در مسابقات فرمول 1، اقبال چندانى به آن نشان نداده اند.
• تعویض کننده دنده

سال معرفى: 1937
ورزش: دوچرخه سوارى

سوارى  دوچرخه  در  عادى  امر  یک  دنده  تعویض  امروزه 
مسئوالن  بار  اولین  براى   1937 سال  در  شود.  مى  محسوب 
برگزارى مسابقات تور دو فرانس اجازه استفاده از تعویض کننده 
از  بایست  مى  سواران  دوچرخه  آن  از  قبل  تا  دادند.  را  دنده 
دوچرخه پیاده مى شدند تا چرخ ها را براى قسمت هاى سرباالیى 

یا سرپایینى جاده، تعویض کنند.
• حلقه جدا شونده
سال معرفى: 1978

ورزش: بسکتبال
دیوید  و  داوکینز  داریل  مثل  بازیکنانى   1970 دهه  در 
حلقه  سطح  از  باالتر  اغلب  خود،  بلند  هاى  پرش  با  تامپسون 
بسکتبال به پرواز در مى آمدند اما همین موضوع و آویزان شدن 
همراه  به  را  سبد  شدن  شکسته  همچون  پیامدهایى  حلقه،  به 
اتحادیه  باعث توقف مسابقه مى شد. در سال 1978  داشت که 
از   NBA  ،1981 سال  در  سپس  و  آمریکا  دانشجویى  ورزش 
دیگر  داشتند.  شدن  خم  قابلیت  که  کردند  استفاده  حلقه هایى 

خبرى از شکسته شدن حلقه نبود.
• توپ گلف

سال معرفى: دهه 1900
ورزش: گلف

یک  به  بازى  توپ  دادن  تغییر  بسکتبال  ورزش  براى  شاید 
شکست منجر شد ولى براى ورزش گلف، چنین تغییرى یک امر 
حیاتى به نظر مى رسید، به خصوص در زمینه مواد به کار گرفته 
و طراحى آن. تغییر توپ هاى گلف با فرو رفتگى هایش از جنس 

سرلین یا اورتان، به پرتاب هاى بلند و با دقت کمک کرد. 
• کاله ایمنى هاکى
سال معرفى: 1979

ورزش: هاکى
 NHL ورزشکاران   ،1979 سال  تا  نه،  یا  باشد  باورکردنى 
در  ایمنى  کاله  از  استفاده  به  الزامى  آمریکا)  هاکى  ملى  (لیگ 

هنگام مسابقه نداشتند. 
 ، زیگلر  جان  سرانجام  ولى  رسد  مى  عجیب  بسیار  نظر  به 
رئیس لیگ با توجه به آسیب دیدگى هاى متعدد از ناحیه سر، 
شرایط را تغییر داد. بعدها این کاله ایمنى به یک پوشش کامل 

صورت تبدیل شد. 
 • بازپخش بالفاصله
سال معرفى: 1986

ورزش: راگبى، بسکتبال و هاکى
بر چگونگى تماشاى  تنها  نه  بازپخش بالفاصله (لحظه اى) 
مسابقه در خانه تاثیر گذاشت، بلکه بر وقایع در زمین مسابقه هم 
موثر بود. NFL یکى از اولین استفاده کننده هاى این فناورى 
به تصویب  را  آن  به  مربوط  قوانین  اولین  و در سال 1986  بود 
رساند. NBA و NHL با فاصله اندکى این اقدام را دنبال کردند. 

 • چوب اسکى و اسنوبرد از جنس فیبر کربن
سال معرفى: 1990

ورزش: اسکى و اسنوبرد
اسکى و اسنوبرد در دهه هاى گذشته تحت تغییرات بسیارى 
قرار گرفته و موادى چون چوب، فلز، فایبرگالس و نهایتا فیبر کربن 
در ادوات این ورزش ها استفاده شده است. فیبر کربن با توجه به وزن 
بسیار کم و دوام باال، جایگاه خود را در این جمع تثبیت کرده و اکنون 

گزینه اول در بین ورزشکاران مطرح این حوزه محسوب مى شود.
HANS دستگاه •
سال معرفى: 1996

ورزش: اتومبیلرانى
در پى مرگ هاى دلخراش بلین جانسون (1996) و دیل ارنهارت 
(2001)، سازمان هاى بین المللى در زمینه مسابقات اتومبیلرانى از 
یک فناورى رونمایى کردند که مانع از آسیب دیدگى وحشتناك 
جمجمه و ستون فقرات در هنگام تصادف هاى شدید مى شد. در 
نهایت این فناورى با عنوان دستگاه HANS که نوعى محافظ براى 
گردن و قسمت باالى ستون فقرات است، به عنوان ابزارى مناسب 

جهت دستیابى به هدف مورد نظر، رواج پیدا کرد.
• کاله ایمنى در برابر ضربه مغزى

سال معرفى: 2012
ورزش: بیسبال

بزرگ  و  بدقواره  نظر  به  قبلى  هاى  نمونه  به  نسبت  شاید 
اکنون   s100pro مدل  همچون  ایمنى  هاى  کاله  اما  برسد، 
به ویژه  براى ورزش بیسبال به یک ضرورت تبدیل شده است، 
اولین  هستند.  سر  از  چندان  دو  مراقبت  خواهان  بازیکنان  اگر 
ولى  شد  معرفى   2003 سال  در  ایمنى  کاله  نوع  این  از  نسخه 
تا سال 2012 اجبارى براى استفاده از آن وجود نداشت. اکنون 
سر بازیکنان در مقابل پرتاب توپى با سرعت هاى بسیار باال هم 

محافظت خواهد شد.
• چشم شاهین (دستگاه تک چشم)     

سال معرفى: 2006
ورزش: تنیس

براى برطرف ساختن معضل همیشگى فرود توپ روى خط 
کنارى یا بیرون از خط، ابزارهایى با عنوان چشم شاهین و دستگاه 
تک چشم (سایکالپس) با استفاده از چندین دوربین و فناورى ردیابى 
بزنند که توپ  تا دقیقا تخمین  قرار گرفته اند  استفاده  توپ مورد 
تنیس در کجاى زمین فرود مى آید. این فنــاورى تاکنون به خوبى 
جواب داده و تنها انتقادات حاشیه اى و اندکى از جانب بازیکنان و 
تماشاگران مطرح شده است. این فناورى در فینال رقابت ویمبلدون 

در سال 2008 بین رافائل نادال و راجر فدرر، بسیار به 
نادال در کسب عنوان قهرمانى کمک کرد، رقابتى 

که بسیارى آن را بزرگترین مسابقه تاریخ 
تنیــس جهان مى دانند.

ل ط ال KERSصالح شود. ا هاک• و بسکتبال ، راگب ورزش:
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  ;Î<hË xäHxäHdD.

s<hfR
sHfÆI lK nv iÁNfH‰ fI k<[<hkD fVlD =Vnn# hc

k<[<hkD fHcd¥K iÁNfH‰ ;Hcv,Ë f<nÊ# jH vnÍ
fCv=öḦË nv jÎL iHÏ chn=HiL fHcÏ ;VnÊ , såS
lVfD aNÊ # såS fI uÁ<hË vmÎS iÎHè iÁNfH‰
;Hcv,Ë ;HvÊ vh aV,ß ;VnÊ , ̀S hc lNjD lNdVuHlG
sI fHaæHÍ iÁNfH‰ aNÊ# vmÎS iÎHè iÁNfH‰
tÎV,c>fHn hséHË tHvõ f<nÊ , iÂClHË fI uÁ<hË vmÎS
aV;J k™J hséHË iL t¶HgÎJ nhaéL#såS vmÎS
iÎHè iÁNfH‰ hséHË tHvõ aNÊ , nv n,vÍ vdHsJ >rHÏ
u„ÎVqH vpÎÂD nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰& nfÎV hdúHË
f<nÊ , nv pH‰ pHqV iL fVhÏ n,lÎK fHv fI uÁ<hË
vmÎS tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ hkéòHã aNÊ#lK hc ..9..
sHgæD nv iÁNfH‰ t¶H‰ f<nÍ hÊ , h=V fæ<dL hc w™V jH
wN iÁNfH‰ hdVhË vh lD aÁHsL hyVhØ k¥VnÍ hÊ#
ckN=D lK fH iÁNfH‰ såVÏ aNÍ hsJ , h=V hlV,c nv
iÁNfH‰ löá<gÎJ nhvÊ fI hdK u„J hsJ ;I hdK vaéI
vh lD aÁHsL , fI >Ë u±rI nhvÊ# .

jÎL iHÏ vnÍ ̀HdI iÁNfH‰
viH aNÍ f<nkN

>kîI fHuE aN ;I nv n,vÍ rä„D hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë
iÁNfH‰ aV;J ;ÁL hdK f<n ;I iÁNfH‰ aVhdX o<fD
kNhaJ#tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ nv d: fHcÍ clHkD ]ÁNdK
sVV̀sJ vh fI o<n ndN , fD eäHjD lNdVdéD nv
tNvhsÎ<Ë lñö<õ f<n#,q¶ÎJ iÁNfH‰ ;ú<v [HgF
kä<n , lK jûÂÎL =VtéL fI uÁ<hË d¥D hc u±rI lÁNhË
hdK vaéI nv hkéòHfHè aV;J ;ÁL# ,réD nv hkéòHfHè
n,vÍ rä„D vhÏ >,vnÊ , vmÎS tNvhsÎ<Ë aNÊ líÂ<uI
iÁNfH‰ fH fD eäHjD lNdVdéD , fNiD lHgÎHjD aVhdX
o<fD kNhaJ , vnÍ iHÏ ̀HdI fI u„J s<lNdVdJ viH
aNÍ f<n#ú̀é<hkI sHcÏ lúòûD fVhÏ pÂHdJ hc vnÍ
iHÏ ̀HdI nv tNvhsÎ<Ë kä<n , líÂ<uI iÁNfH‰ fVkHlI
lúòûD fVhÏ ̀ÎúVtJ kNhaJ#tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰
pN,n ..5.. sH‰ & fVkHlI , iŃ lúòûD kNhaJ , hdÁÈH
fI l¶†±è iÁNfH‰ jäNdG aNÍ f<n#hdK löHmG nv hféNh
;Hv lVh fI uÁ<hË vmÎS [NdN na<hv ;Vn , lH nv ,i„I
kòöJ fVhÏ uä<v hc fñVhË iH fVkHlI vdCÏ , iNtæBhvÏ
;VndL#o<aäòéHkI fVkHlI iH vh d: fI d: ̀ÎA fVndL ,
hlV,c tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ aVhdX kHföHlHË =BaéI vh kNhvn
, fI fòúD hc hiNhtA vsÎNÍ hsJ# hgäéI nv p<cÍ tÁD
;Hv fHrD lHkNÍ nhvdL ;I lD fHdöJ fI sVhkíHÊ fVsN#.

iÁNfH‰ hdVhË xD ]ÁN sH‰ =BaéI n]Hv jñ<‰ rHfG j<[ÈD aNÍ hsJ# fÎúéV jÎL iHÏ
iÁNfH‰ nv vnÍ iHÏ lòé„T nv löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH v,Ï s¥< vtéÁN , sÈÂÎI p†<v nv löHfÆHè
rÈVlHkD [ÈHË vh ;öF ;VnkN#jÎL l„D iÁNfH‰ hdVhË nv löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË fVhÏ h,gÎK fHv
l<tR aN fI lVp„I hw„D vrHfJ iHÏ [ÈHkD w¶<n ;ÁN , jHvdO sHc a<n# fHk<hË iÁNfH‰ iL ̀S
hc sHgÈH fVhÏ h,gÎK fHv l<tÆÎJ iHÏ hvcaÂÁNÏ fI nsJ >,vkN ;I oäV hc [ÈA hdK vaéI nv fòA
fHk<hË lD niN# u„ÎVqH ̀H;N‰ v.mÎS tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ nv jVrD hdK vaéI kÆA föChdD nhaéI

hsJ , hc n̈dG l<tÆÎJ ,Ï nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰lD j<hË  [Bã pHlD lHgD , fVkHlI f„ÁN lNè haHvÍ
;Vn # h, hoÎVh fVhÏ n,lÎK fHv fI uÁ<hË vdÎS tNvhsÎ<Ë hkéòHã aN , ]úL hkNhc ]ÈHv sHgI n,Ê
o<n vh fVhsHõ jÆ<dJ , [<hkæVhdD jÎL l„D fCv=öḦË xVhpD ;VnÍ hsJ# d¥D hc nséH,vniHÏ
tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ fH vdHsJ ̀H;N‰ hdK f<nÍ ;I h,gÎK l<tÆÎJ iHÏ >sÎHdD , fÎK hgÂ„„D nv iV vnÍ hÏ
fI nsJ >lNÍ hsJ# ;ÎÈHË ,vcaD fI fÈHkI l<tÆÎJ iHÏ hoÎV iÁNfH‰ fH u„ÎVqH ̀H;N‰ vmÎS [<hË
hdK vaéI =™J , =<dD hkíHÊ nhn ;I wñäJ iHÏ ,Ï vh nv hnhlI lD o<hkÎN^  .

### hc [Bã pHlD lHgD jH
hsé¶NhnV̀,vÏ

. d¥D hc lÈL jVdK l¶†±è tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ nv
hféNhÏ t¶HgÎéL fI uÁ<hË vmÎS fñVhË lHgD f<n#lH
fñE lHgD vh fI uÁ<hË d¥D hc lñ<viHÏ lÈL
tNvhsÎ<Ë nvk§V =VtéÎL , nv =HÊ kòöJ fI nkäH‰
pHlD lHgD vtéÎL# o<aäòéHkI j<hköéÎL fH aV;J
hdVhköG d¥D hc h̀Vhj<viHÏ lÈL ;ú<v rVhvnhn fäÁNdL
, hdK aV;J pHlD lHgD tNvhsÎ<Ë aN#,réD fñE
pHlD lHgD vh fI sVhkíHÊ vsHkNdL sVh© hsé¶NhndHfD
vtéÎL#hrNhÊ lÈÂD ;I nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ tVhl<ù
aNÍ f<n#fVhÏ hsé¶NhndHfD , hsé¶NhnV̀,vÏ fVkHlI
vdCÏ ;VndL , nv =HÊ kòöJ d: tVho<hË nhndL , hc
iÂÎK xVdR j<hköéÎL jÎL iHÏ vnÍ ̀HdI tNvhsÎ<Ë vh
jú¥ÎG niÎL , nv n, fòA iÁNfH‰ sHgÁD , sHp„D
t¶H‰ a<dL# fòA fHk<hË nv iÁNfH‰ sHgÁD vh iL t¶H‰
;VndL , iÁNfH‰ fHk<hË [HË jHcÍ =VtJ , nv hdK fòA
iL fI l<tÆÎJ vsÎNdL# nv vnÍ iHÏ ̀HdI v,Ï s¥<Ï
>sÎHdD vtéÎL , hlV,c iÁNfH‰ hdVhË nv vnÍ iHÏ ̀HdI
>sÎH & pV́ fVhÏ =™éK nhvn# iÁNfH‰ sHp„D hdVhË

nv >sÎH , [ÈHË&  pV́ fVhÏ =™éK nhvn , lH nv iÁNfH‰
sHp„D >sÎH rÈVlHË aNdL , nvlöHfÆHè rÈVlHkD
[ÈHË aHiN hj™HrHè o<fD f<ndL , wHpF uÁ<hË
aNdL#fòA ndæVÏ ;I fVhdA fVkHlI vdCÏ ;VnÍ f<ndL
p†<v nv ;VsD iHÏ fÎK hgÂ„„D iÁNfH‰ f<n , hdK
;I fé<hkÎL d: ;VsD nv iÎHè vmÎöI iÁNfH‰ >sÎH
nhaéI fHaÎL# o<aäòéHkI fI hdK iŃ vsÎNdL , nvpH‰
pHqV u†< iÎHè vmÎöI tNvhsÎ<Ë >sÎH iöéL#..6..
;VsD ndæV iL nv >sÎH nhvdL ;I fI k§V lK hj™HØ
o<fD hsJ#.

lVfÎHË l¢Vó oHv[D vh fI hdVhË
>,vndL

d¥D hc lÈL jVdK fVkHlI iHÏ tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰
nv n,vÍ vdHsJ lK hdK f<n ;I lVfÎHË oHv[D
jHeÎV=Bhv vh fI oNlJ fæÎVdL#fVhÏ hdK fòA lÈL&
fVkHlI vdCÏ ;VndL , jH;Á<Ë sI lVfD o<ã oHv[D
vh fVhÏ jÎL iHÏ l„D iÁNfH‰ sHgÁD , sHp„D fI hdVhË
>,vndL , hgäéI hchdK  fHfJ iL fI lÆûNlHË
vsÎNdL#fCv=éVdK lVfÎHË iÁNfH‰ [ÈHË vh ;I sHfÆI
iÂ¥HvÏ fH jÎL iHÏ l¢Vó [ÈHË vh nhaéÁN fI oNlJ

=VtéL#">ké<kÎ< =Vh D̀.aI" V̀htéòHvjVdK lVfD
iÁNfH‰ sHp„D [ÈHË iNhdJ jÎL l„D hdVhË vh nv
niÂÎK n,vÍ löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË fV uÈNÍ nhaJ#
hdK lVfD fVcd„D nv nkÎHÏ iÁNfH‰ sHp„D  wHpF
sä: hsJ , h, ;Â: o<fD fI iÁNfH‰ sHp„D lH
;Vn#nv hféNhÏ ;Hv , räG hc löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH fH
>rHÏ "lHk<mG l<kéHdH tVkHkNc" hsåHkÎHdD ,hvn lBh;VÍ
aNdL , hdK lVfD aÁHoéI aNÍ iNhdJ jÎL l„D iÁNfH‰
hdVhË vh fV uÈNÍ =VtJ# iÁNfH‰ hdVhË fH lVfÎæVÏ >rHÏ
"lHk<mG tVkHkNc" fI lÆHÊ ]ÈHvlD >sÎH vsÎN , sÈÂÎI
löHfÆHè [ÈHkD vh ;öF ;Vn..#.;öF sÈÂÎI
löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË hj™HØ o<fD f<n , jÎL l„D
fCv=öḦË ̀S hc sHgÈH n,fHvÍ [ÈHkD aN , kHlA fV
sVcfHË iH htéHn#lH hdK l<tÆÎJ vh ̀S hc sHgÈH v;<n
iÁNfH‰ ;öF ;VndL ;I fI k§V lK [ÈA o<fD nv
iÁNfH‰ ;ú<vlHË f<n#S̀ hc H̀dHË rVhvnhn lVfD
hsåHkÎHdD fVhÏ >dÁNÍ jÎL l„D fVkHlI vdCÏ ;VndL , fH
>rHÏ ,s„ÎK ,,d<d}&  lVfD l<kéI kæV,dD ,hvn lBh;VÍ
aNdL , hdúHË vh fVhÏ sVlVfÎæVÏ jÎL l„D iÁNfH‰
fI oNlJ =VtéÎL# ,s„ÎK nv n,vhË fHcdæVÏ& u†< jÎL
l„D ;ú<vù f<n , d¥D hc ]ÈVÍ iH Ï aÁHoéI aNÍ
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iÁNfH‰ [ÈHË hsJ# hdK lVfD ..16.. sHgI h,hoV hs™ÁN
..0041.. fH uÆN rVhvnhnÏ vsÂH iNhdJ jÎL l„D vh fI
uÈNÍ =VtJ , lH fH iNhdJ ,Ï nv löHfÆHè rÈVlHkD
[ÈHË ;I hoÎVh nv gÈöéHË , s<mN fV=Chv aN aV;J
;VndL#hséVhj|Ï lH nv jÎL l„D fCv=öḦË hdK f<n
;I ;Hv vh fI nsJ lVfÎHË aÁHoéI aNÍ [ÈHË föåHvdL
;I hc hdK fHfJ kÎC fI iŃ lHË vsÎNdL#qÂK hdK ;I
lVfÎHË fHhkæÎCÍ nho„D vh iL nv sHdV vnÍ iH t¶H‰ ;VndL
, >kÈH vh f¥Hv =VtéÎL #.

jHvdO sHcÏ fHk<hË
lH nv jÂHlD vnÍ iHÏ fHk<hË kÎC d: fVkHlI vdCÏ ..5..

sHgI nhvdL ;I fI fòúD hc >Ë nséVsD ̀ÎNh ;VnÍ
hdL#jÎL [<hkHË lH nv vnÍ fHk<hË nv >sÎH v,Ï s¥< vtJ ,
sÈÂÎI p†<v nv löHfÆHè [ÈHkD vh ;öF ;Vn ;I
hj™HØ o<fD f<n#jÎL l„D fCv=öḦË fHk<hË fVhÏ
n,lÎK.fHv nv jHvdO iÁNfH‰ ;ú<vlHË sÈÂÎI p†<v nv
vrHfJ.iHÏ rÈVlHkD [ÈHË vh ;öF ;Vn# fHk<hË
iÁNfHgÎöJ hdVhË nv sH‰ ..1041.. hj™HrHè o<fD vh vrL
cnkN#[ÈA o<fD nv fHk<hË nhaéÎL , hlÎN,hvdL ;I hdK
l<tÆÎJ iH hnhlI nhaéI fHaN#jÎL iÁNfH‰ k<[<hkHË iL
nv löHfÆHè rÈVlHkD fHk<hË >sÎH lÆHfG iÂI pVd™HkA
fI fVjVÏ vsÎN , u±,Í fV ;öF sÈÂÎI [ÈHkD & rÈVlHË
hdK löHfÆHè aN.#.noéVhË iÁNfH‰ hdVhË nv hdK
löHfÆHè n, fHv jHvdO.sHcÏ ;VnkN# >Ë.iH h,gÎK lNh‰
x±Ï >sÎH vh nv vaéI iÁNfH‰ fVhÏ hdVhË ;öF
;VnkN.#.jÎL fHk<hË hdVhË räG hc hdK löHfÆHè nv iÎ}
vnÍ.hÏ fV v,Ï s¥<Ï h,‰ >sÎH nv vaéI iÁNfH‰ rVhv
kæVtéI f<n# iL.]ÁÎK >Ë.iH fVhÏ h,gÎK fHv nv jHvdO iÁNfH‰
fHk<hË hdVhË lÆHfG rChröéHË fI fVjVÏ vsÎNkN..#.

]úL hkNhc ]ÈHv sHgI n,Ê .
S̀ hc hkéòHã n,fHvÍ fI uÁ<hË vmÎS tNvhsÎ<Ë

iÁNfH‰ d¥D hc fVkHlI iHdÂHË hdK hsJ ;I xD ]ÈHv

sH‰ >dÁNÍ k™Vhè aHoW jÎL iHÏ ̀HdI vh fI jÎLl„D 
fCv=öḦË jCvdR ;ÁÎL# hdK fòúD hc ]úL hkNhc lH
nv ]ÈHv sH‰ >dÁNÍ hsJ#fN,Ë j¶Hv́ jÎL l„D
fCv=öḦË lVnhË hdVhË hc k§V tÁD fH jÎL iHÏ nv[I
d: >sÎH tHw„I nhvn# lH fH jÎL iHÏ r¢V , fñVdK ;I nv
>sÎH pV́ h,‰ vh lD ckÁN tHw„I nhvdL , lD fHdöJ
hdK tHw„I iH vh fVhÏ rÈVlHkD nv >sÎH ;HiA niÎL#h=V
lD o<hiÎL nv >sÎH lNuD fHaÎL lD fHdöJ s¢P
tÁD lHË vh hvjÆH niÎL# nv pH‰ pHqV nv vnÍ iHÏ ̀HdI
k™Vhè aHoûD nhvdL ;I lD j<hkÎL >kÈH vh xD sHgÈHÏ
>dÁNÍ fI fNkI jÎL l„D jCvdR ;ÁÎL , fH d: [<hkæVhdD
hw<gD pV́ h,‰ nv >sÎH vh fCkÎL#tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰
fH hsé¶NhndHfD , hsé¶NhnV̀,vÏ jÂHlD =HÊ iHÏ l<tR
rä„D vh fVnhaéI hsJ , ,rJ >Ë vsÎNÍ ;I hc hsé¶NhniH
nv vnÍ fCv=öḦË lVnhË , fHk<hË fI nvséD hsé™HnÍ
;ÁÎL#nv fHk<hË vaN ;VnÍ hdL hlH fH ;VÍ [Á<fD , \h̀K
tHw„I nhvdL ;I fVhÏ lNuD aNË nv >sÎH fHdN hc >kÈH
uä<v ;ÁÎL#rChröéHË , hcf¥öéHË vh nv vnÍ iHÏ ̀HdI
fHk<hË a¥öJ nhndL , nv vnÍ fCv=öḦË iL fV
hcf¥öéHË y„äI ;VndL #iÁNfH‰ fHk<hË hdVhË ̀éHköÎG
lNuD aNË nv >sÎH vh nhvn , lH fHdN fI rNvè h,‰ >sÎH
jäNdG a<dL#.

h=V n,gJ pÂHdJ ;ÁN&  fH ,s„ÎK
hnhlI lD niÎL.

fI x<v r¢U ,s„ÎK ,,d<d} vh hc gñH• tÁD
lVfD o<ã& ;Hv>lN , j<hkÂÁN lD.nhkÎL ]Vh ;I h,
nv clHË fHcdæVÏ iL d¥D hc fCv=éVdK fHcd¥ÁHË v,c
nkÎH f<n# fH j<[I fI k<sHkHè hvcÏ& hdK l<q<ß
fHuE aNÍ kI jÁÈH iÁNfH‰ f„¥I sHdV tNvhsÎ<Ë.iH fH
hdK l¶†G ]HgA nhaéI fHaÁN# r¢¶H tNvhsÎ<Ë.iH
fI jÁÈHdD kÂD.j<hkÁN hdK lú¥G vh fVxV́ ;ÁÁN
f„¥I n,gJ fHdN nv hdK oû<ü k§V ,d|Í nhaéI

fHaN# hdK lVfD oHv[D jÁÈH =CdÁI lH hsJ , h=V
hdK pÂHdJ.iH w<vè =ÎVn fH h, kÎC lBh;VÍ o<hiÎL
;Vn# .

v,cÏ ..51.. sHuJ ;Hv lD ;ÁL.
lK v,cÏ ..51.. sHuJ nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ ;Hv

lD ;ÁL#hc sHuJ ..7.. , ..03.. nrÎÆI ̀úJ lÎC ;HvÊ iöéL
, l¶Â<̈ nv i™éI ]ÁNdK [„öI nhvdL# h=V [„öI
wäñæHiD nhaéI fHaL S̀ hc kÂHc wäP vhiD
tNvhsÎ<Ë lD a<Ê jH ;HviH vh ̀ÎæÎVÏ ;ÁL#qÂK hdK
;I sVV̀sJ >;HnlD ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: iL iöéL
, iV i™éI nv ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: iL p†<v
nhvÊ#,hr¶ÎJ hdK hsJ ;I xD sHgÈHÏ hoÎV nv pR
oHk<hnÍ hÊ [™H aNÍ hsJ cdVh iÂÎúI fVsV;Hv f<nÍ
hÊ# lK d: noéV , ̀öV ;<]<g< iL nhvÊ ;I pÆÎÆéH
;ÂéV tVckNhkL vh lD fÎÁL#oHk<hnÍ lK hdêHv lD ;ÁN ,
,hr¶H hc ,rJ oHk<hnÍ lD ckL #.

,rJ jNvdS  ,  ,vcù ;VnË kNhvÊ
räG hc >Ë ;I vmÎS tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ a<Ê nv

nhkúæHÍ u„ÂD , ;HvfVnÏ jNvdS lD ;VnÊ ;I ḧË
fI ngÎG ;Âä<n ,rJ jNvdS vh ;ÁHv =BhaéI hÊ# ]HvÍ
hÏ kNhaéL #lK nv =BaéI ,vcù rÈVlHkD lD ;VnÊ
hlH xD ]ÈHv sH‰ =BaéI tVwJ ,vcù ;VnË fI
l™È<Ê ,hr¶D kNhaéI hÊ#n,sJ nhvÊ fVhÏ ,vcù ,
nhkúæHÍ hkV\Ï fæBhvÊ hlH ;HviH nv iÁNfH‰ cdHn hsJ
, lD fHdöJ hkíHÊ a<n# ;HviHdD ;I n,sJ nhvÊ fI
sVhkíHÊ fVsHkL#lK fI uÁ<hË d: u†< oHk<hnÍ
iÁNfH‰ n,sJ nhvÊ ,vcù ;ÁL , hc t¶HgÎJ ,vcaD
n,v käHaL#.

ndå„ÂHsD ,vcaD & [CdD hc
fVkHlI iHÏ tNvhsÎ<Ë hsJ.

nv löHfÆHè hoÎV rÈVlHkD [ÈHË tVwJ ̀ÎNh

;VnÊ , fH >rHÏ n;éV pöK lû¢™D vmÎS
tNvhsÎ<Ë [ÈHkD iÁNfH‰ ]ÁNfHv ndNhv nhaéL ,
löHmG lVf<£ fI iÁNfH‰ hdVhË , >sÎH vh fVhÏ ,Ï
fHc=< ;VnÊ#jH;Á<Ë n;éV pöK lû¢™D ]ÁN fHv hc
iÁNfH‰ hdVhË jú¥V ;VnÍ hsJ , iÁNfH‰ hdVhË vh
nkäH‰ lD ;ÁN#hc ,réD ;I fI löHfÆHè rÈVlHkD
[ÈHË nv jÂHlD vnÍ iH vhÍ ̀ÎNh ;VndL , nv d: ;±Ê
nv [ÈHË ndNÍ aNdL v,hfX lH fH tNvhsÎ<Ë iHÏ
iÁNfH‰ ]ÁNdK ;ú<v fÈä<n ̀ÎNh ;VnÍ hsJ# ḧË fH
v,sHÏ iÁNfH‰ ;ú<viHÏ gÈöéHË&hsåHkÎH& hs„<,kD
,### ;I [C, ;ú<viHÏ wHpF kHÊ iÁNfH‰ iöéÁN
v,hfX wÂÎÂHkI , o<fD nhvdL# iL ]ÁÎK fH v,sHÏ
tNvhsÎ<Ë iHÏ r¢V , uVföéHË kÎC v,hfX wÂÎÂHkI
hÏ nhvdL , fI ndå„ÂHsD ,vcaD jH clHkD ;I pR ,
pÆ<Ø iÁNfH‰ hdVhË p™Z a<n huéÆHn nhvÊ#aVhdX
iÁNfH‰ hdVhË köäJ fI sHgÈHÏ =BaéI lé™H,è aNÍ
hsJ # lH nv ndå„ÂHsD ,vcaD hc lN‰ lNdVdéD
;ú<viHÏ wHpF kHÊ iÁNfH‰ fVhÏ ̀ÎúäVn hiNh́ lHË
hsé™HnÍ lD ;ÁÎL#ndå„ÂHsD ,vcaD [CdD hc fVkHlI
iHdÂHË nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ hsJ , hc hdK xVdR
lD j<hË fI iÁNfH‰ ;Â: ;Vn#.

kòöéÎK l<tÆÎJ iHÏ fÎK hgÂ„„D
iÁNfH‰ vh vrL cndL

oNhvhaH;VÊ ;I j<hköéÎL nv tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰&
h,gÎK l<tÆÎJ iH vh vrL fCkÎL#xD ]ÈHv =BaéI ;I
vmÎS tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ f<nÊ nv fÎúéV vnÍ iHÏ
lVnhË , fHk<hË fVhÏ kòöéÎK fHv sÈÂÎI p†<v nv
löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË vh fI nsJ >,vndL#jÎL l„D
lVnhË hdVhË fVhÏ h,gÎK fHv nv löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË
fH a¥öJ jÎL aÎ„D fI lVp„I hw„D vhÍ dHtJ ;I fI
k§V lK hj™HØ lÈÂD f<n cdVh nv vnÍ fḦjV fH jÎL iHÏ
lNuD [ÈHË lêG tVhköI& hsåHkÎH&l<kéI kæV, ,### jÁI
fI jÁI aNdL , lñ: [NÏ o<vndL# lH nv aVhdX uHnÏ
kÂD j<hkÎL fH hdK jÎL iHÏ o<ã fHcÏ ;ÁÎL#fHcd¥ÁHË
l„D ̀<ù lH nv löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË jíVfI ;öF
;VnkN ;I hdÁÈH hvcaÂÁN hsJ , fI iÁNfH‰ hdVhË nv
>dÁNÍ ;Â: lD ;ÁN#iÁNfH‰ nv vaéI iHÏ =V,iD
;ú<vlHË l<tR f<nÍ hsJ#.

lú¥±è  hvcÏ&  iCdÁI huChÊ vh ]ÁN
fVhfV ;VnÍ hsJ

d¥D hc fCv=éVdK lú¥±è ;Á<kD tNvhsÎ<Ë
iÁNfH‰ fñE hvcÏ hsJ# tNvhsÎ<Ë iÁNfH‰ nv jÂHlD
vnÍ iH& huChÊ fI oHvì hc ;ú<v vh nhvn , lD fHdöJ jÎL
iH vh fH ,[<n lú¥±è hvcÏ vhiD ;ÁN#,réD rÎÂJ
hvc htChdA ̀ÎNh lD ;ÁN iCdÁI lH fVhÏ v,hkI ;VnË
jÎL iH fI löHfÆHè oHvì hc ;ú<v ]ÁN fVhfV lD
a<n#hgäéI fòúD hc iCdÁI iH hc xVdR pHlD lHgD
jHlÎK aNÍ hsJ hlH htChdA rÎÂJ hvc fHuE lD a<n
;I lH n,kN=D fÎúéVÏ nhaéI fHaÎL# hdK aVhdX fVhÏ
tNvhsÎ<Ë iHÏ ,vcaD. .kæVhË ;ÁÁNÍ hsJ. ..#,Ï nv

H̀dHË fI ;ÎÈHË ,vcaD =™J^hféNh ̈cÊ hsJ hc ;ÎÈHË
,vcaD kúVdI rNdÂD , pHlD vaéI iÁNfH‰ jú¥V
;ÁL#;ÎÈHË ,vcaD lú<Ø iÁNfH‰ f<nÍ , [C, kúVdHè
sHgL fI aÂHv lD >dN , iÂÎúI jHeÎV=BhvÏ o<n vh nv
,vcù nhvn# ̀ÎúHÎ̀A k<v,c fHséHkD vh fI lVnÊ uCdC
hdVhË jäVd: uV° lD ;ÁL , hlÎN,hvÊ nv sH‰ ..2041..
aHiN ̀ÎV,cÏ ,vcù hdVhË nv jÂHlD vaéI iH , lÎHndK
fÎK hgÂ„„D fHaÎL#.
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 pÂÎN jVhfå<v 

lV,vÏ fV sH‰ ̀VpHneI

,ckI fVnhvÏ hdVhË .

,réD o<vaÎN
hc ̀úJ hfViH

fÎV,Ë >lN

oNhpHt§D fH u„D lVhnÏ
oVnhn lHÍ sH‰ 1041 f<n ;I oäVÏ lÈL nv

vsHkI iH o<nkÂHdD ;Vn#
uÁ<hË oäV hdK f<n^ .nd<hË uNhgJ hnhvÏ hf¢H‰

hkéòHfHè ,ckI.fVnhvÏ vh jHdÎN ;Vn .
hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë ,ckI.fVnhvÏ nv jÎVlHÍ

sH‰ ..89.. fV=Chv aNÍ f<n ;I u„D lVhnÏ fH ..22..
vhÏ hc ..34.. vhÏ lHo<bÍ fI uÁ<hË vmÎS hdK
tNvhsÎ<Ë fHrD lHkN hlH nv iÂHË clHË
wñäJ.iHdD nv oû<ü ]æ<kæD fV=ChvÏ
hkéòHfHè ,[<n nhaJ ]Vh ;I ..44.. k™V& hu†HÏ
pHqV nv líÂU vh jú¥ÎG lD nhnkN ;I vmÎS
iÎHè >bvfHdíHË aVrD yÎäJ nhaJ , vhÏ =ÎVÏ
fH ..34.. k™V hkíHÊ aN# hdK l<q<ß huéVh°
;HkNdNhiH vh fI nkäH‰ nhaJ & läÁD fV hdÁ¥I u„D

lVhnÏ fHdN fÎúéV hc ..22.. vhÏ  ;öF lD.;Vn..#.
f¶N hc fV=ChvÏ hkéòHfHè & d¥D hc kHlCniH

)síHn hk<aÎV,hkD( nv hdK oû<ü fI nd<hË
uNhgJ hnhvÏ a¥HdJ ;Vn ;I `HsO >Ë hf¢H‰
hkéòHfHè f<n.#.

fH hdK pH‰ fH huéVh° u„D lVhnÏ& fHv ndæV
hdK vhÏ nv a¶äI jíNdNk§V l<vn fVvsD rVhv
=VtJ , vhÏ >Ë wHnv aN ;I nv >Ë hf¢H‰ hkéòHfHè
jHdÎN aNÍ hsJ.#.

fH hf¢H‰ hdK hkéòHfHè& vsÂH u„D lVhnÏ fI
uÁ<hË vmÎS tNvhsÎ<Ë & ndæV hoéÎHvhè o<n vh
hc nsJ nhn#.

hgäéI Î̀A hc >Ë fI ngÎG lú¥±jD ;I
,ckI.fVnhvhË nv huéVh° fI kä<n hl¥HkHè nhaéÁN&
hdK l<q<ß l¢Vó aNÍ f<n ;I ,chvè ,vcù nv
k§V nhvn fVhÏ tNvhsÎ<Ë ,ckI.fVnhvÏ sVV̀sJ
hkéòHã ;ÁN..#.

lñÂN ̀<̈n=V & l¶H,Ë j<s¶I ,vcù rÈVlHkD

, pVtI hÏ hdK vhÏ vh o¢Hã fI u„D lVhnÏ hf±©
;Vn#.

u„D lVhnÏ & vmÎS ;ÁHv vtéI tNvhsÎ<Ë ,ckI
fVnhvÏ  ̀S hc fV;ÁHvÏ , hf¢H‰ hkéòHfHè fH p¥L
nd<hË uNhgJ hnhvÏ hc kHlCnÏ fVhÏ hkéòHfHè
vdHsJ tNvhsÎ<Ë [ÈHkD ,ckI fVnhvÏ ;ÁHv vtJ
jH hdK h,gÎK jä¶Hè >Ë fV;ÁHvÏ fVhÏ ,Ï fHaN#.

hkéòHfHè vdHsJ tNvhsÎ<Ë [ÈHkD
,ckI.fVnhvÏ nv pHgD nv ö̀J.iHÏ lòé„T fI
lÎCfHkD >gäHkD fV=Chv lD aN ;I u„D lVhnÏ
fN,Ë pÂHdJ tNvhsÎ<Ë l„D o<n h[HcÍ aV;J
nv hkéòHfHè vh kNhaJ#.. .

hk<aÎV,hkD >lN
42 sHuJ S̀ hc hu±Ê vsÂD hf¢H‰

hkéòHfHè sH‰ 89 fH k§V ,chvè ,vcù , [<hkHË&
sVV̀sJ tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ l¶VtD aN#.

S̀ hc hf¢H‰ hkéòHfHè sH‰ ..89.. tNvhsÎ<Ë

,ckI fVnhvÏ , ̀HdHË vdHsJ u„D lVhnÏ& síHn
hk<aÎV,hkD & rÈVlHË sHfR ,ckI.fVnhvÏ nkÎH hc
s<Ï ,chvè ,vcù , [<hkHË fI uÁ<hË sVV̀sJ
hdK tNvhsÎ<Ë hkéòHã aN.#.

hk<aÎV,hkD nv >Ë v,c lNdV;„D ,vcù ,
[<hkHË hséHË hvnfÎG vh fVuÈNÍ nhaJ , nv
lÆ¢¶D iL sVlVfD jÎL l„D f<n..#.

k¥éI [HgF nv lVhsL l¶HvtI hk<aÎV,hkD &
yÎäJ u„D lVhnÏ f<n , hgäéI lÈÂéV hc >Ë p†<v
lòHg™HË sVaÁHõ ,Ï# ]ÈVÍ iHdD ]<Ë fÈNhn
s„ÎÂD& ;<v,ù fHrVÏ , k<hã kûÎVa±‰ nv >Ë
lVhsL p†<v nhaéÁN#.

=HÊ kòöJ ̀S hc ̀<sJ hkNhcÏ
tNvhsÎ<Ë.

nv >oVdK v,ciHÏ vdHsJ u„D lVhnÏ nv
tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ , nv hnhlI hoäHv
kHo<aHdÁNÏ ;I fI =<ù lD vsÎN& oäV vsÎNÍ

sH‰ 1041 fVhÏ ,ckI fVnhvÏ hdVhË & ̀Vhj™HØ såVÏ aN# hdK vaéI ;I kCnd: fI d: niI =VtéHv lNdVdéD hc k<ß jòVdF f<n& fḦoVÍ nv hdK sH‰ hc cdV sHdI sÁæÎÁD ;I nhaJ sé<Ë
iHÏ >Ë vh fV clÎK lD cn & oHvì aN jH hiHgD hdK vaéI fI >dÁNÍ hlÎN,hv a<kN# vaéI lNh‰ >,v ,vcù hdVhË ;I v, fI hqÂñ±‰ lD vtJ& fI g¢T r<hkÎK , fI [äVÏ ;I pH;L aNÍ f<n & hc lNdVdJ
rä„D o<n viHdD ̀ÎNh ;Vn , u„D lVhnÏ ;ÁHv vtJ # ,ckI fVnhvÏ hdVhË ;I ,dVhkI iHÏ kHaD hc k<ß lNdVdJ sHgÈHÏ =BaéI hù& hlÎNiH fI >dÁNÍ  vh fI pNhrG vsHkNÍ f<n& fH ,[<n >k¥I lNdVhkA
fVhÏ lHkN=HvÏ ̀úJ lÎCiHÏ o<n fI iV nvÏ lD cnkN & fH ̀<sJ hkNhcÏ v,fV, aN#.
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f<n ;I ,ckI fVnhvhË l¶éV° & hvn,Ï jÎL l„D vh
jVμ ;VnÍ hkN# síHn hk<aÎV,hkD ̀S hc jûNÏ
löá<gÎJ& nv h,gÎK =HÊ sVh© ,ckI fVnhvhË
l¶éV° vtJ# .

S̀ hc hkéûHã síHn hk<aÎV,hË fI uÁ<hË
sVV̀sJ tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ & h, hu±Ê ;Vn
;I aVhdX vh fVhÏ fHc=úJ l„D ̀<aHË l¶éV°
fI hvn,Ï jÎL l„D tVhiL o<hiN ;Vn#.

hk<aÎV,hkD nv kúöéD fH l¶éVqHË wNhÏ
>kÈH vh aÁÎN , såS rVhv aN lú¥±è >kÈH lVj™U
a<n# qÂÁH d¥D ndæV hc jûÂÎÂHè tNvhsÎ<Ë
,ckI fVnhvÏ nv >Ë lÆ¢U& hnhlI ;Hv s¶ÎN u„D
pöÎÁD fI uÁ<hË sVlVfD jÎL l„D fCv=öḦË
f<n & lVfD hÏ ;I iÂæHË lD nhköéÁN fI ngÎG
rVhvnhnÏ ;I hc n,vÍ u„D lVhnÏ fH ,Ï föéI aNÍ&
tNvhsÎ<Ë vhiD [C hnhlI iÂ¥HvÏ fH h, kNhvn#.

fHc=úJ ]ÈVÍ iHÏ aÁHoéI aNÍ fI
tNvhsÎ<Ë

d¥D hc hrNhlHè t<vÏ , lÈL sVV̀sJ
tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ& nu<è hc ]ÈVÍ iHÏ
l¢Vó , ;ÁHv lHkNÍ hdK vaéI f<n& htVhnÏ ;I nv
x<‰ sHgÈHÏ ̀ÎA fI ngÎG lòHg™J fH lNdV rä„D
, hkéÆHnhjD ;I hc h,  ;VnÍ f<nkN& l<vn y†F rVhv
=VtéI , hc 001 ;Î„<léVÏ hdK tNvhsÎ<Ë iL

uä<v kÂD ;VnkN#.
fH p¥L hk<aÎV,hkD& fÈNhn s„ÎÂD & rÈVlHË

sHfR [ÈHË , hgÂåÎ: fI sÂJ kHdF vmÎöD
tNvhsÎ<Ë lÁû<ã aN# pöÎK lÆHlD kÎC sÂJ
sVV̀sJ nfÎVÏ tNvhsÎ<Ë vh fVuÈNÍ =VtJ.#

.iÂîÁÎK ;<v,ù fHrVÏ & sVlVfD sHfR
hdVhË  fI uÁ<hË lNdV jÎL iHÏ l„D lÁû<ã aN..#

.]ÁN v,c f¶N oäV vsÎN ;I pöÎK vqHchnÍ
iL nv tNvhsÎ<Ë lú®<‰ fI ;Hv o<hiN aN# hc
htVhn ndæVÏ ]<Ë pöÎK j<;„D kÎC nu<è fI
iÂ¥HvÏ aN# .

;ÎÈHË ,vcaD nv iÂHË lÆ¢U fH hfVhc
hlÎN,hvÏ köäJ fI hdK hj™HØ k<aJ^ síHn
hk<aÎV,hkD fI uÁ<hË ;öD ;I x¶L rÈVlHkD vh
]úÎNÍ , cdV , fL hdK p<cÍ vh lD aÁHsN& f±tHw„I

S̀ hc rä<‰ löá<gÎJ& hc ]ÈVÍ iHÏ >aÁH nu<è
;Vn jH nv hdK löÎV sòJ & h, vh iÂVhiD ;ÁÁN.#

.h,gÎK k™V&  fÈNhn s„ÎÂD & rÈVlHË sHfR
hgÂåÎ: , [ÈHË f<n ;I fH uÁ<hË kHdF vmÎS
lú®<‰ fI ;Hv aN# fÈNhn ;I nv =BaéI lÁéÆN
[NÏ vmÎS sHfR tNvhsÎ<Ë f<n& hdK v,ciH fI
nsJ vhsJ hk<aÎV,hkD jäNdG aNÍ , fI h,
lú<vè lD niN.#

.;<v,ù fHrVÏ & k™V n,lD f<n ;I hc.
.hk<aÎV,hkD p¥L =VtJ , löá<gÎJ tÁD jÎL
iHÏ l„D vh fI h, såVnkN# p†<v fHrVÏ fH sHfÆI
sVlVfÎæVÏ jÎL l„D fI uÁ<hË lNdV jÎL iHÏ l„D&
k<dN hdK vh lD niN ;I jÎL iHÏ ,ckI fVnhvÏ vnÍ
iHÏ lòé„T sV , sHlHkD ̀ÎNh ;ÁÁN# .

nv vhséHÏ iÂÎK j®ÎÎVhè& pöÎK lÆHlD ;I
nv =BaéI jíVfI nfÎVÏ tNvhsÎ<Ë vh nhaéI hsJ&
fI uÁ<hË sVV̀sJ nfÎVÏ lú®<‰ fI ;Hv aN..#

.h,gÎK >cl<Ë ,ckI fVnhvÏ hdVhË
nv n,vÍ hk<aÎV,hkD .

löHfÆHè rÈVlHkD k<[<hkHË , [<hkHË >sÎH
nv hcf¥öéHË h,gÎK v,dNhnÏ f<n ;I nv n,vÍ
lNdVdJ síHn hk<aÎV,hkD & tNvhsÎ<Ë nv ̀ÎA
v, nhaJ#.

,vca¥HvhË lH nv hdK vrHfJ iH&  htJ ,
oÎCiHdD  nhaéÁN hlH fVoD hc >kÈH o<ù
nvoúÎNkN#.

h,ì ;Hv ,ckI fVnhvhË hdVhË & nv v,c >oV
löHfÆHè rÈVlHkD k<[<hkHË , [<hkHË >sÎH f<n
;I  ..2.. lNh‰ x± , ..4.. kÆVÍ ;öF ;VnkN..#.

n,lÎK >cl<Ë ,ckI fVnhvÏ lH löHfÆHè
;ú<viHÏ hs±lD nv r<kÎI f<n ;I kéHd{ cdV
pHwG aN^.

,ckI.fVnhvÏ.̂.

lNh‰ x±^ lû¢™D [<hnÏ ..2.. lNh‰& vqH
fÎVhk<kN ..3.. lNh‰& hgÈHÊ pöÎÁD , vs<‰
l¶éÂNÏ ..3.. lNh‰.

lNh‰ kÆVÍ^ lû¢™D [<hnÏ& u„ÎVqH
d<s™D ..2.. lNh‰& ̀ÎÂHË [HË ..2.. lNh‰ , lÈNÏ
;VlD.

lNh‰ fVkC^ ̀<:̀ föHlD ..3.. lNh‰ & pHtZ
rúÆHdD& pöÎK s„¢HkD ..2.. lNh‰ , hgÈHÊ pöÎÁD
..2.. lNh‰& u„ÎVqH d<s™D& ̀ÎÂHË [HË , lÈNÏ
;VlD ..2.. lNh‰.

séHvÍ iH >lNkN .
aÈVd<v lHÍ sH‰ 1041 d: oäV lÈL hc ,ckI

fVnhvÏ fI =<ù vsÎN , >Ë fHc=úJ n, séHvÍ fI

hvn,Ï jÎL l„D f<n#.
>Ë v,c sVlVfD jÎL l„D ,ckI.fVnhvÏ& hsHlD

..02.. ,ckI.fVnhv vh fVhÏ p†<v nv hvn,Ï ..02.. v,cÍ
fHf„öV hu±Ê ;Vn..#.

sÈVhã lVhnÏ& ;ÎHk<ù vséÂD& u„D
iHaÂD& u„D nh,nÏ& vs<‰ l¶éÂNÏ&
lÎVlû¢™D [<hnÏ& pöÎK s„¢HkD& pHtZ
rúÆHdD& vqH niNhv& vqH fÎVhk<kN& vqH fHyD& hlÎV
uCdCÏ& lö¶<n ]éVhdD& lö¶<n lÂÎ<kN& u„ÎVqH
l¶ÎÁD& lñöK nhnvõ& >dJ aVd™D& lñÂN
chvuD& líÎN uöæVÏ , Î̀ÂHË niÆHË k™VhjD
iöéÁN ;I hc ]ÈHvÊ aÈVd<v lHÍ n,v [NdN hvn,iHÏ
jÎL l„D ,ckI.fVnhvÏ vh nv líéÂU >l<caD&
tViÁæD& ,vcaD fHk: vtHÍ hc sV lD.=ÎVkN.#.

fHc=úJ sÈVhã lVhnÏ , ;ÎHk<ù vséÂD
oäV o<fD f<n & iV]ÁN >kÈH nv hdK sH‰ j<tÎÆD
kNhaéÁN , sH‰ fVhdúHË fH hlH , h=ViHÏ tVh,hkD
`HdHË dHtJ#.

jHvdO sHcÏ noéV hdVhkD .
nv `HmÎC 1041 löHfÆHè ,ckI.fVnhvÏ

rÈVlHkD >sÎH fH ..681.. ,ckI fVnhv cË. , lVn fI
w<vè vsÂD nv lÁHlI fñVdK >yHc aN ;I hdVhË
fH ..71.. ,ckI fVnhv cË , lVn nv hdK vrHfJ.iH p†<v
nhaJ#.

hdK löHfÆHè fVhÏ ,ckI fVnhvÏ ;ú<vlHË fH
d: hj™HØ jHvdòD iÂVhÍ aN , >Ë iL nvoúA
hgÈHÊ pöÎÁD f<n , noéV l„D ̀<ù hdVhË j<hköJ
h,gÎK lNh‰ x±Ï fCv=öḦË ;ú<vlHË vh ;öF
;ÁN..#.. .

. .hgÈHÊ pöÎÁD nv löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH
..2202.. fñVdK fH eäJ v;<vn ..201.. d: qVã&
..521 .n,qVã  , líÂ<ß ..722.. ;Î„<=VÊ & sI
lNh‰ x±Ï d: qVã& n,qVã , líÂ<ß vh
;öF ;Vn , j<hköJ jHvdO.sHc hdK löHfÆHè
a<n.#.

iV ]ÁN uÂ„¥Vn ,ckI fVnhvhË ;ú<vlHË nv hdK
vrHfJ iH fH hké§Hvhè tHw„I nhaJ hlH hgÈHÊ
pöÎÁD kæHiÈH vh fI o<n oÎVÍ ;Vn#.

uÂ„¥Vn ,ckI fVnhvhË hdVhË nv löHfÆHè
[ÈHkD ;„ÂäÎH kÎC ]ÁæD fI n‰ kCn hlH fH j<[I fI
sHgÈH v;<n , fD j<[ÈD fI sHoéHvsHcÏ nv hdK
vaéI& lÁû™HkI kÎöJ ;I hdK kéHd{ vh fI uÂ„¥Vn
lNdVhË jHcÍ ,hvn tNvhsÎ<Ë lVjäX fNhkÎL & iV]ÁN
fD a: kéHdíD ;I nv hdK sH‰ , nv löHfÆHè
lòé„T vrL o<vn & fHdN fVhÏ >kÈH ck+ o¢V j„ÆD
a<n#.

ö̀J [NdN hk<aÎV,hkD nv
;Á™NvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ >sÎH

síHn hk<aÎV,hkD nv hdK sH‰ fI d¥D hc
o<hséI iHÏ lÈL o<n vsÎN# .,Ï  fH ..83.. vhÏ &
u†< iÎHè h[VhdD ;Á™NvhsÎ<Ë ,ckI.fVnhvÏ
>sÎH aN.#.

qÂÁH nv iÂHË v,c & d<sT hgÂÁH hc s<Ï
líÂU hkéòHfHjD ;Á™NvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ >sÎH
fI uÁ<hË vmÎS hdK ;Á™NvhsÎ<Ë hkéòHã aN.#.

hdK ̀öJ ;I pḦ hk<aÎV,hkD wHpF >Ë aNÍ
& h=V nv oNlJ ,ckI fVnhvÏ hdVhË fI ;Hv =VtéI
a<n lD j<hkN fVhÏ >dÁNÍ hdK vaéI l™ÎN fHaN# .

.### hc ;Hvè cvn jH hsé¶™H!.
d¥D hc hj™HrHè lÈL sH‰ fVhÏ ,ckI fVnhvÏ

hdVhË ;I nv >oVdK lHiÈHÏ sH‰  1041  vô nhn&
;ÁHv vtéK s¶ÎN u„D pöÎÁD hc vhõ jÎL l„D
f<n# h, ;I nv rHlJ sVlVfD uÂ„¥Vn rHfG ntHuD
kNhaJ& fI ngÎG >kîI hoé±́ fH síHn
hk<aÎV,hkD o<hkNÍ aNÍ f<n & hsé¶™HÏ o<n vh
hu±Ê ;Vn jH nsJ tNvhsÎ<Ë kÎC fVhÏ hkéòHã
[HkúÎK ,Ï fHc fHaN#.

;ÁHv vtéK u„D pöÎÁD o<hséI tNvhsÎ<Ë ,
;ÂÎéI tÁD >Ë kÎC f<n# .

hdK lVfD S̀ hc hsé¶™H =™éI f<n^ ">rHÏ
hk<aÎV,hkD =™éI hsJ ;I fH u„D pöÎÁD lD
.o<hséÎL iÂ¥HvÏ ;ÁÎL , nv >dÁNÍ iL iÂ¥HvÏ
o<hiÎL ;Vn hlH lK hdK s<h‰ vh nhvÊ  ;I ̀S ]Vh
lHl<vdJ lK vh jÂNdN k¥Vn? lHl<vdJ lK h,‰
fÈÂK fI ̀HdHË vsÎN , lK s<Ê fÈÂK kHlI cnÊ ,
o<hséL iÂHkÁN räG lHl<vdéL jÂNdN a<n jH yÎäJ
kò<vÊ hlH ̀HsòD kNhnkN.#..".

pöÎK lÆHlD & sVV̀sJ nfÎVÏ tNvhsÎ<Ë
kÎC nvfHvÍ hsé¶™HÏ u„D pöÎÁD , ̀BdVù >Ë hc
s<Ï ;ÂÎéI tÁD =™éI f<n^" ;ÂÎéI tÁD
tNvhsÎ<Ë nvpHgD jú¥ÎG aN ;I s¶ÎN u„D
pöÎÁD. .& sVlVfD jÎL l„D nv ;„ÂäÎH& ̀ÎA hc
hdK hsé¶™HÏ o<n vh hu±Ê ;VnÍ , fVhÏ ntHß hc
uÂ„¥Vn hdK jÎL nv löHfÆHè [ÈHkD& nv [„öI
p†<v kÎHtJ# hu†HÏ ;ÂÎéI tÁD nv [„öI f¶N hc
löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH nv fñVdK kÎC k§V
löHuNÏ köäJ fI uÂ„¥Vn , kéHd{ ;öF aNÍ
kNhaéÁN , u„D pöÎÁD d: ;Hvè cvn hc hdK fHfJ
=VtéI f<n hlH tVwJ ndæVÏ fI ,Ï nhnÍ aN jH nv
löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË iNhdJ jÎL vh fVuÈNÍ
nhaéI fHaN hlH hdK p†<v fH j<[I fI kéHd{ ;öF
aNÍ& iCdÁI hvn,iH , [HdæHÍ ,ckI fVnhvÏ hdVhË nv
nkÎH& ké<hköJ k§V ;ÂÎéI tÁD vh jHlÎK ;ÁN..#..".

fḦoVÍ & tNvhsÎ<Ë wHpF
vmÎS aN

S̀ hc lHiÈH f±j¥„Î™D& nÏ lHÍ f<n ;I oäV

vsÎN rVhv hsJ líÂU uÂ<lD tNvhsÎ<Ë ,ckI
fVnhvÏ& vmÎS hdK tNvhsÎ<Ë vh hkéòHã ;ÁN#.

eäJ kHÊ hc ;HkNdNhiHÏ hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë
,ckI fVnhvÏ hc ..22.. >bv >yHc aN , ̀ÁíL nÏ fI

`HdHË vsÎN# nv kÈHdJ ]ÈHv k™V nv hdK hkéòHfHè
;HkNdNh aNkN.#.

nv >oVdK v,c eäJ kHÊ ;HkNdNhiHÏ vdHsJ
tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ& síHn hk<aÎV,hkD &

sVV̀sJ hdK tNvhsÎ<Ë , lNdV;G sHfR hnhvÍ
;G ,vcù , [<hkHË hséHË hvnfÎG fH voûJ

=VtéK hc pöÎK vqHchnÍ , nv p†<v hdK rÈVlHË
V̀>,hcÍ hgÂåÎ:& eäJ kHÊ o<n vh fVhÏ p†<v nv

líÂU hkéòHfHjD tNvhsÎ<Ë kÈHdD ;Vn hlH ]ÁN
v,c f¶N oäV vsÎN ;I hkéòHfHè g®< aNÍ hsJ#.

hdK lH[Vh hléNhn ̀ÎNh ;Vn jH hdÁ¥I fḦoVÍ nv
>oVdK v,ciHÏ sH‰ 1041 d¶ÁD nv jHvdO n,aÁäI

51 hs™ÁN hdK hkéòHfHè fV=Chv , síHn
hk<aÎV,hkD vsÂH fI uÁ<hË vmÎS l¶VtD aN#.

hdK lNdV , iÂ¥HvhkA pḦ ;Hv na<hvjVÏ vh
nv ̀ÎA v, nhvkN , fHdN fVhÏ sHgD lÈL >lHnÍ a<kN

& sHgD ;I iÂI kæHiÈH fI >kÈHsJ# .
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  vs<‰ uö¥VÏ

lÈÂéVdK hj™HrD ;I ,vcù [HkäHchË , l¶„<gÎK
hdVhË nv sH‰ ..1041.. fH >Ë l<h[I f<n& j®ÎÎV lNdVdéD
=öéVnÍ nv hdK uVwI f<n# [HdD ;I lñÂ<n oöV,Ï ,tH&
vdÎS ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ: f¶N hc =BaJ ]ÈHv niI
löá<gÎJ hc ,vcù [HkäHchË , l¶„<gÎK fVhÏ iÂÎúI
oNhpHt§D ;Vn# oöV,Ï ,tH sH‰ ..0631.. vdHsJ
tNvhsÎ<Ë [HkäHchË , l¶„<gÎK vh fVuÈNÍ =VtJ ,
kCnd: fI ..03.. sH‰ nv iÂÎK löÁN oNlJ ;Vn , nv
kÈHdJ sH‰ ..69.. hc hdK tNvhsÎ<Ë vtJ# h, ;I iÂClHË
vdHsJ ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ: vh fI uÈNÍ nhaJ f¶N
hc ;ÁHvÍ =ÎVÏ hc tNvhsÎ<Ë& t¶HgÎéA vh nv hdK
líÂ<uI ;I fḦjVdK kÈHn jûÂÎL =ÎVÏ ,vcù nv
;ú<viH lñö<ã lD a<n& hnhlI nhn# .

oöV,Ï ,tH hc fN, jHsÎS ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ:
nv hdVhË d¶ÁD hc fHcÏ iHÏ ̀HvhgÂåÎ: ..0002.. sÎNkD
vdÎS hdK ;ÂÎéI f<n jH hdK ;I kÈHdéH fI hdK kéÎíI
vsÎN fHdN hc ̀HvhgÂåÎ: iL fV,n# oöV,Ï ,tH nv pHgD
f¶N hc sH‰ iHÏ x<̈kD jûÂÎL fI [NhdD hc ,vcù
[HkäHchË , l¶„<gÎK =VtJ ;I hdK hj™HØ a<μ fCv=D
vh fI hiHgD hdK ,vcù ,hvn ;Vn# fN,Ë a: fHdN =™J
;I lVn j¥Vhv kHB̀dV ,vcù hdVhË xD ]ÈHv niI
lNdVdJ nv ,vcù ;ú<v ;HvkHlI hÏ hc o<n fI [H
=BhaéI ;I rHfG ntHß f<nÍ hsJ , föÎHvÏ hsHõ ,
fÁÎHË ,vcù [HkäHchË , l¶„<gÎK hdVhË vh lNd<Ë h, lD
nhkÁN..#.

oöV,Ï ,tH iÂî<Ë lNdVhË ndæV ,vcaD
a¥öJ iH , ̀ÎV,cÏ iHÏ cdHnÏ nv vc,lI  o<n nhvn
hlH nv clHË vdHséA nv ;ÂÎéI ̀HvhgÂåÎ: fI hkNhcÍ hÏ
htéòHv>tVdÁD ;VnÍ ;I fHviH lÆHÊ l¶§L viäVÏ nv
ndNhvÏ ;I fH lNh‰ >,vhË nhaéÁN fI htéòHv>tVdÁD
hdK ,vca¥HvhË , iÂÎK x<v ;HviHÏ tViÁæD w<vè
=VtéI lHkÁN kHÊ ;Hv,hË , ### haHvÍ nhaéI hkN..#.

hdK lNdV hkÆ±fD hlöH‰ nv fVkHlI "fÈéVdK iHÏ
rVË" fI uÁ<hË fVjVdK lNdV ,vcaD rVË l¶VtD aN
hlH htéòHvhè h, lñN,n fI iÂÎK sH‰ kÂD a<n ]Vh
;I vmÎS [NdN ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: nv sH‰ ..89..
uHgD jVdK kúHË ;ÂÎéI fÎK hgÂ„„D ̀HvhgÂåÎ: vh
nvdHtJ ;Vn› kúHkD ;I fI ̀Hõ sHgÈH oNlJ h, ,
pÂHdJ hc ,vcù l¶„<̈Ë , kHfÎÁHdHË fI ,Ï hiNh aN..#.

fI iV a¥G hc >kíH ;I nv aVhdX pöHõ ;Á<kD
,vcù ;ú<v hdK kÎHc hpöHõ lD aN jH d: lNdV
j<hkÂÁN , sÎHsJ lNhv hnhvÍ hl<v vh fI nsJ =ÎVn&
lñÂ<n oöV,Ï ,tH fH jÂ¥ÎK hc lÆHlHè hvaN ;ú<v
, iÂîÁÎK oHk<hnÍ ,vcù hc ,vcù l¶„<gÎK [Nh aN
jH hc hdK ̀S jíVfÎHjA vh nv ,vcù htVhn sHgL ;I
iÂ<hvÍ hc ,s¶J , hiÂÎJ fÎúéVÏ fVo<vnhv hsJ
fI ;HvfäÁNn# h, hc aÈVd<v lHÍ hlöH‰ fVhÏ lNè ]ÈHv
sH‰ fI uÁ<hË vdÎS ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: hdVhË
fV=CdNÍ aN..#.

iHnÏ vqHdD& u†< iÎHè h[VhdD ;ÂÎéI l„D
H̀vhgÂåÎ: nv fHvÍ j®ÎÎVhè lNdVdéD nv hdK ;ÂÎéI lD
=<dN^eäHè lNdVdéD d¥D hc hw<gD hsJ ;I lD j<hkN
nv ̀ÎúäVn hiNh́ d: líÂ<uI kÆA föCh , l<eVÏ
nhaéI nhaéI fHaN# ,réD eäHè fHaN oÎ„D hc fVkHlI iH
fI w<vè v,jÎK , lÁ§L hkíHÊ lD a<n#líÂ<uI

H̀vhgÂåÎ: iL fÎúéV hc fÎöJ sH‰ hdK eäHè vh nhaéI
, pḦ fH j®ÎÎVè l<h[I aNÍ hsJ#h,gÎK lú¥„D ;I
lD j<hkN nv ;<jHÍ lNè fI hdK líÂ<uI cdHË fVsHkN&
fñE ,v,n htVhn [NdN nv löá<gÎJ iHÏ lòé„T hsJ
, fVhÏ iÂI vaéI iH iL h[éÁHã kHB̀dV hsJ#fI iV
pH‰ lH sH‰ lÈÂD vh ̀ÎA v, nhvÊ , fHdN s¶D ;ÁÎL hc
hdK j®ÎÎVhè fI fÈéVdK a¥G lÂ¥K hsé™HnÍ
;ÁÎL#fHcÏ iHÏ ̀Hvh>sÎHdD ..3202.. iHkæ|, hc [Â„I
v,dNhniHÏ lÈÂD hsJ ;I lH fHdN hlöH‰ nv >Ë p†<v

Î̀Nh ;ÁÎL# lH n,vÍ räG sH‰ ..8102.. nv [H;HvjH s<Ê
aNdL# hlöH‰ fHdN hc hdK uÁ<hË s<lD  ntHß
;ÁÎL#qÂK hdK ;I kÎL kæHiD iL fI fÈä<n >Ë nhaéI
fHaÎL# nv hnhlI iL ;I fHdN >lHnÍ p†<v nv vrHfJ iHÏ
hkéòHfD ̀HvhgÂåÎ: ..4202.. ̀HvdS a<dL jH ;öF
sÈÂÎI ;ÁÎL# lH ̀HvhgÂåÎ: ..6102.& ̀HkCniL aNdL&
nv ..0202.. j<;Î< sÎCniL , fHdN ḧË fé<hkÎL köäJ fI
n,vÍ räG hvjÆH uÂ„¥Vn nhaéI fHaÎL# iV ]ÁN ;I nv
j<;Î< hc gñH• lNhgD fÈéVdK kéHd{ jHvdO vh =VtéÎL.#.

h, hnhlI lD niN^hw„D jVdK l¶†„D iL ;I lH nv
pH‰ pHqV nv löÎV hdK n, v,dNhn lÈL nhvdL fñE
f<n[I hsJ# f<n[I hÏ ;I lí„S fVhÏ ;ÂÎéI l„D

H̀vhgÂåÎ: lû<ã ;VnÍ fI iÎ} uÁ<hË ;™H́ kÎHciHÏ
vaéI iHÏ jñJ ̀<aA vh kÂD niN , lH kÎHclÁN
fHckæVÏ löá<̈Ë nv hdK oû<ü iöéÎL.#.. nv líÂ<ß
fI k§VÊ sH‰ sòéD ̀ÎA v,Ï ;Hv,hË hdVhË nv fHcÏ iHÏ

H̀v>sÎHdD , H̀vhgÂåÎ: o<hiN f<n , h=V lNdVdJ
nvséD nv iÂI hf¶Hn w<vè kæÎVn ]I föH
l<tÆÎJ iHÏ =BaéI iL pHwG kú<n# .

,hgÎäH‰ kúöéI lVnhË hdVhË

iÂîÁHË rNvè fVjV [ÈHË.

hc ndæV hj™HrHè nv o<v j<[I hÏ ;I ,vcù [HkäHchË
, l¶„<gÎK hdVhË nv sH‰ hoÎV fH >Ë v, fI v, f<n& rÈVlHkD
jÎL l„D ,hgÎäH‰ kúöéI lVnhË ;ú<vlHË nv löHfÆHè
[ÈHkD ..2202..  f<n# jÎÂD ̀VhtéòHv ;I iÂÎúI , iV
[H kHÊ hdVhË vh [H,nhkI ;VnÍ hsJ# u±rI lÁNhË ,vcù
fI o<fD lD nhkÁN ;I =G sVsäN vaéI iHÏ l¶„<̈Ë
nv nkÎH& ,hgÎäH‰ kúöéI hsJ , fS# hdK j¶„R oHxV hlH
fVhÏ hdVhkD iH iÂÎúI n, ]ÁNhË f<nÍ hsJ# ]Vh ;I
l™éòV fI nhaéK jÎÂD iöéÁN ;I hc hféNhÏ a¥G =ÎVÏ
,hgÎäH‰ kúöéI nv lÎHndK fÎK hgÂ„„D& rNvè f±lÁHcß
hdK vaéI nv [ÈHË f<nÍ hsJ# ̀Î¥HviHÏ [ÈHkD ,hgÎäH‰
kúöéI hdK n,vÍ fI lÎCfHkD f<sÁD , iVc=<dK fV=Chv
aN# ;ú<vÏ ;I o<n hc lNuÎHË hw„D ,hgÎäH‰ kúöéI
fI aÂHv lD v,n , fI uÁ<hË d: vrÎF ndVdÁI iÂÎúI nv
j¶ÆÎF hdVhË hsJ# löHfÆHè ,hgÎäH‰ kúöéI rÈVlHkD

[ÈHË nv pHgD fH tHw„I ]ÈHv sHgI fV=Chv lD a<n ;I
p¥L hkéòHfD fHcÏ iHÏ ̀HvhgÂåÎ: vh kÎC nhvn# fI hdK
jVjÎF ;I jÎL iHÏ h,‰ , n,Ê löHfÆHè löéÆÎÂH [<hc
w¶<n fI ̀HvhgÂåÎ: vh fI nsJ lD >,vkN# fV hdK hsHõ
hc fÎK ..61.. jÎL pHqV nv vrHfJ iHÏ ,hgÎäH‰ kúöéI
..2202.. [ÈHË& hdVhË , f<sÁD , iVc=<dK fI uÁ<hË
jÎL iHÏ rÈVlHË , kHdF rÈVlHkD vhiD fHcÏ iHÏ
`HvhgÂåÎ: ..4202.. `HvdS aNkN# hdK fVhÏ
sÎCniÂÎK fHv f<n ;I löHfÆHè ,hgÎäH‰ kúöéI
rÈVlHkD [ÈHË nv fòA lVnhË fV=Chv aN#fI [C sH‰ iHÏ
..3891.. , ..9891.& hdVhË nv jÂHlD hn,hv hdK v,dNhn
lÈL p†<v nhaéI ;I fH ;öF ..8.. lNh‰ x±&d: kÆVÍ
, ..2.. fVkC uÁ<hË ̀VhtéòHvjVdK jÎL [ÈHË fI pöHã lD
>dN#f¶N hc hdVhË f<sÁD , iVc=<dK fH ..3.. lNh‰ x±& ..3..
kÆVÍ , d: fVkC n,lÎK jÎL wHpF kHÊ ,hgÎäH‰ kúöéI
[ÈHË hsJ# hdK fVhÏ ]ÈHvlÎK fHv f<n ;I tÎÁH‰
löHfÆHè [ÈHkD lÎHË n, jÎL hdVhË , f<sÁD fV=Chv
aN# f<sÁD nv vrHfJ iHÏ ..6002.. i„ÁN& fVkNÍ vrHfJ
kÈHdD fH hdVhË f<n hlH f¶N hc >Ë tÆX d¥äHv tÎÁH‰
löHfÆHè [ÈHkD vh fH fVjVÏ o<n jÂHÊ ;Vn# >kÈL nv
vrHfJ iHÏ ..4102.. gÈöéHË ;I hdVhË hw± tÎÁHgÎöJ
kúNÍ f<n# jÎL l„D ,hgÎäH‰ kúöéI lVnhË hdVhË [NhÏ
hc vrHfJ iHÏ rÈVlHkD [ÈHË& fH ..7.. uÁ<hË rÈVlHkD
fHcÏ.iHÏ H̀vhgÂåÎ:& V̀htéòHvjVdK jÎL ,hgÎäH‰
kúöéI lVnhË nv fCv=éVdK töéÎ<h‰ ,vcaD l¶„<̈Ë
nkÎH kÎC lñö<ã lD.a<n#k¥éI nvo<vj<[I ndæV hdK
;I hdVhË hc fHcÏ.iHÏ ̀HvhgÂåÎ: sÎNkD ..0002.. jH
;Á<Ë jÂHlD ndNhviHÏ tÎÁH‰ vh lÆHfG jÎL f<sÁD
fV=Chv ;VnÍ hsJ# jÎL ,hgÎäH‰ kúöéI ;ú<vlHË fH
hdK rÈVlHkD lÆéNvhkI fVhÏ ;öF x±Ï ̀HvhgÂåÎ:

H̀vdS iL oX , kúHË ;úÎN.#.
;ÂÎéI ̀HvhgÂåÎ: >sÎH nv ̀HdHË sH‰ ..2202..

lÎ±nÏ& fVjVdK gñ§Hè hdK sH‰ vh nv rHgF ,dNm<dD
lÁéúV ;Vn# nv hdK ,dNm< sI v,dNhn lVjäX fH ,vcù
l¶„<̈Ë hdVhË kÎC ndNÍ lD.a<n ;I d¥D hc >kÈH rÈVlHkD
jÎL l„D ,hgÎäH‰ kúöéI lVnhË nv vrHfJ.iHÏ [ÈHkD

f<sÁD iVc=<dK hsJ..#.
vqHdD ;I sVlVfD =VÏ jÎL l„D ,hgÎäH‰ kúöéI

lVnhË vh kÎC uÈNÍ nhv nv oû<ü fVkHlI iHÏ hdK jÎL
j<qÎP lD niN^ o<aäòéHkI nyNyI hÏ fHfJ jÎL l„D
,hgÎäH‰ kúöéI kNhvdL# sÈÂÎI ̀HvhgÂåÎ: ̀HvdS fI
nsJ >lNÍ# nv fHcÏ iHÏ ̀Hv>sÎHdD iHkæ|, iL s¶D
lD ;ÁÎL fÈéVdK o<nlHË fHaÎL# räG hc >Ë löHfÆHè
rÈVlHkD >sÎH vh nv jÎVlHÍ , nv rChröéHË ̀ÎA v, nhvdL#
j±ù fV hdK hsJ nv hdK n, löHfÆI j„™ÎÆD hc k™Vhè
[<hË , fHjíVfI vh nhaéI fHaÎL jH hc hdK tVwJ hsé™HnÍ
;ÁÎL , fI hsé¶NhniH , ̀úé<hkI iHÏ jÎL hqHtI ;ÁÎL.#.

. .köVdK aHiD

 h,gÎK l¶„<gD ;I ̀HvhgÂåÎ¥D aN.

köVdK aHiD u†< jÎL l„D H̀vhjÎVhkNhcÏ hc
]ÈVÍ iHÏ l<tR ,vcù l¶„<gÎK hdVhË hsJ# h, ;I fI
jHc=D fI [ÂU lNuÎHË hdK vaéI hqHtI aNÍ hsJ
j<hköéI fI uÁ<hË h,gÎK ,vca¥Hv l¶„<‰ nv fòA
hk™VhnÏ sÈÂÎI p†<v nv fHcÏ iHÏ ̀HvhgÂåÎ: vh fI
nsJ >,vn#aHiD nv vrHfJ iHÏ rÈVlHkD [ÈHË
..2202.. hlHvhè nv lHnÍ jåHkîI fHnÏ. )2P(fI tÎÁH‰
w¶<n ;Vn , nv hdK lVp„I fH ;öF lNh‰ kÆVÍ

H̀vhgÂåÎ¥D aN..#.
aHiD lD =<dN^ räG hc huChÊ fI iV v,dNhn

fÎK.hgÂ„„D& fI jÁÈH ]ÎCÏ ;I t¥V kÂD. ;ÁL ;öF
lNh‰ hsJ& iÂÎúI j±ù ;VnÍ.hÊ ;I hc k§V v,hkD ,
fI n,v hc iV =<kI hséVõ nv jÂVdÁHè , löHfÆHè
jÂV;CÊ fI =<kI.hÏ fHaN ;I wV́ k§V hc ;öF lNh‰
fÈéVdK uÂ„¥Vn vh nhaéI fHaL ;I jH hlV,c fH hdK v,ù
l<tR f<nÊ# r¢¶H fH jÂV;C fÎúéV v,Ï jÂVdÁHè , fH wäV
, jñÂG lD.j<hkL nv fHcdÈHÏ H̀vh>sÎHdD iHkæ|, ,

H̀vhgÂåÎ: ̀HvdS kÎC fI hiNh́ ̀ÎA.fÎÁD aNÍ o<n
nsJ ̀ÎNh ;ÁL..#.

pÂ„I hlÎVÏ fI v;<vniHÏ [ÈHkD

kHdF rÈVlHkD jÎL l„D `Hvhn,,lÎNhkD nv
vrHfJ.iHÏ =VkNV̀Ï lVh;A hc [Â„I kéHd{ o<fD
f<n ;I nv hdK sH‰ fVhÏ ,vcù l¶„<gÎK fI eäJ vsÎN#
jÎL l„D ;ú<vlHË nv hdK löHfÆHè l<tR fI ;öF
..51.. lNh‰ )..7.. x±& ..4.. kÆVÍ , ..4.. fVkC( aN ,nv líÂ<ß
nv n, fòA [HkäHchË , l¶„<gÎK , kHfÎÁHdHË , ;L fÎÁHdHË
fH ;öF ..62.. lNh‰ vkæHvk+ nv vnÍ n,Ê hdöéHn , uÁ<hË

n,vhË fVcoD"ö̀H lñÂ<n".
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kHdF rÈVlHkD hdK löHfÆHè vh nv fÎK ..54.. ;ú<v
hc >Ë o<n ;Vn..#.

hgäéI l„D ̀<aHË n,,lÎNhkD [HkäHchË , l¶„<gÎK
;ú<vlHË nv hs™ÁNlHÍ sH‰ [HvÏ iL nv ]ÈHvniÂÎK
n,vÍ löHfÆHè fÎK hgÂ„„D =VkN ̀VÏ tChß hlHvhè
aV;J ;VnkN , l<tR aNkN fH ;öF ..5.. lNh‰ x±& ..4..
kúHË kÆVÍ , ..3.. fVkC p†<vÏ nvoúHË nhaéI
fHaÁN#pHlN hlÎVÏ ]ÈVÍ l¢Vó hdK v,ciHÏ n, ,
lÎNhkD l¶„<gÎK ;I hdK v,ciH iÂI kæHiÈH vh fI o<n
[„F ;VnÍ hsJ ̀S hc ;öF lNh‰ x±Ï ̀HvhgÂåÎ:
j<;Î< , fHcÏ iHÏ ̀Hv>sÎHdD [H;HvjH rûN nhvn hféNh
nv sH‰ ..2041.&  ..3.. lNh‰ x±  fHcÏ iHÏ iHkæ|, &
lNh‰ x±Ï löHfÆHè [ÈHkD , n,lÎK lNh‰ x±Ï

H̀vhgÂåÎ: o<n vh nv fHcdÈHÏ ..4202.. ̀HvdS fNsJ
>,vn , péD v;<vniHÏ [H,nhkI hÏ hc o<n eäJ ;ÁN# h,
n, i™éI ̀ÎA iL nv j<vkÂÁJ fÎK hgÂ„„D =VkN ̀VÏ
tChß hlHvhè nv lHnÍ ̀VjHã ndö:& v;<vn ̀Hvh>sÎH vh fH
eäJ  ..41/23.. léV a¥öJ#.

rÈVlHkD ̀<¨nlVnhË

 v,Ï jòéI [ÈHkD

vrHfJ.iHÏ ,ckI.fVnhvÏ rÈVlHkD [ÈHË l¶„<gÎK
nv sH‰ [HvÏ fI lÎCfHkD =V[öéHË fV=Chv aN , jÎL
l„D ;ú<vlHË fH ;öF ..3.. x±& ..3.. kÆVÍ , d: fVkC nv
fòA lVnhË rÈVlHË aN , nv líÂ<ß nv [HdæHÍ n,Ê
rVhv =VtJ# u„D h;äV yVdF aHiD nv nséI ..701.. nv
hdK vrHfJ.iH fH lÈHv ,ckI ..152.. ;Î„<=VlD qÂK
a¥öéK v;<vn [ÈHkD hdK nséI fI lNh‰ x± vsÎN.#..
pHlN w„ñD.̀<v nv nséI ..79.. ;Î„<=VÊ , hpÂN hlÎK chnÍ
nv nséI ..701ÿ.. ndæV x±dI nhvhË hdVhË nv hdK lÎNhË
f<nkN..#.

kÎHc läVÊ

fI fHckæVÏ d: xVó kHl<tR.

[Nh aNË fVoD hc vaéI.iH hc fNkI tNvhsÎ<Ë
[HkäHchË , l¶„<̈Ë , hgñHØ >Ë fI tNvhsÎ<Ë.iHÏ
lVf<xI nv pHgD lú¥±è , p<haD cdHnÏ vh fI iÂVhÍ
nhaéI ;I löá<̈Ë vh l„CÊ fI >sÎF aÁHsD hdK xVó
;VnÍ hsJ# fVhÏ fVvsD xVó hgñHØ fVoD vaéI.iH
hc tNvhsÎ<Ë [HkäHchË , l¶„<̈Ë fI tNvhsÎ<Ë.iHÏ
lVf<xI >kÈH& kúöJ.iHÏ cdHnÏ lÎHË kÂHdÁN=HË
,chvè ,vcù& ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ:& tNvhsÎ<Ë
[HkäHchË , l¶„<̈Ë , iÂîÁÎK tNvhsÎ<Ë.iHÏ lVf<xI
fV=Chv aN , nv kÈHdJ fH nv k§V =VtéK fVoD hgChlHè
tNvhsÎ<Ë.iHÏ [ÈHkD kÈHdD , jû<dF aN# jÎV,;ÂHË&

n,]VoI s<hvÏ& jÁÎS v,Ï lÎC& jÁÎS , fNlÎÁé<Ë
iÂVhÍ fH rHdÆVhkD& s<hv;HvÏ , j¥<hkN, )hdK sI vaéI

Î̀A hc hdK iL cdV k§V tNvhsÎ<Ë.iHÏ lVf<xI t¶HgÎJ
nhaéÁN( ..8.. vaéI.hÏ iöéÁN ;I hc ̀HdÎC sH‰ ..89.. , fV
hsHõ xVó lÁ™: aNË fVoD vaéI.iH hc tNvhsÎ<Ë.
[HkäHchË , l¶„<̈Ë& lNdVdJ aÇË fI tNvhsÎ<Ë.iHÏ
lVf<xI såVnÍ aN# hdK xVó fH ,[<n lÁéÆNhkD ;I
nhaJ fI lVp„I h[Vh vsÎN hlH xD ]ÁN sH‰ =BaéI
fI oHxV hnhlI hdK hkéÆHnhè , lú¥±Ìè h[VhdD& fH
p<haD cdHnÏ v,fV, aNÍ hsJ#iÂÎK löá„I
löá<̈Ë vh l„CÊ fI fHckæVÏ xVó l<vnk§V ;VnÍ hsJ
fI oû<ü ;I fVoD hc =Chvù.iHÏ nvdHtéD hc
iÎÇè.iHÏ hséHkD iL fH l¢Vó aNË =„I.iHdD hc
lú¥±è cdVsHoéD hdK xVó iÂVhÍ f<nÍ hsJ..#.

hiHgD hdK vaéI iH l¶éÆNkN ;I t†HdD fVhÏ
jÂVdK ;VnË kNhvkN , nv ,hrU h,g<gÎJ hw„D iÎHè iHÏ
hséHkD lÈÎH ;VnË aVhdX jÂVdK fVhÏ ,vca¥HvhË
htVhn sHgL hsJ# nv fñE fV=ChvÏ löHfÆHè ;ú<vÏ
kÎC h,qHß kÎC f®Vk{ hsJ# x<vÏ ;I =™éI lD a<n
fVhÏ kÂ<kI nv vaéI hÏ lêG ,hgÎäH‰ kúöéI ;I hdVhË
sV>lN nkÎHsJ hc sH‰ ..59.. jH fI ḧË vrHfJ iHÏ
;ú<vÏ >Ë fV=Chv kúNÍ hsJ# dH nv l<vn vaéI jÁÎS
v,Ï lÎC ;I v,c=HvÏ löHfÆHè >Ë fH ..004.. ,vca¥Hv
fV=Chv lD aN fI [HdD vsÎNÍ ;I löHfÆHè >Ë n,sH‰
j¶¢ÎG aNÍ , nv >oVdK n,vÍ >Ë j¶Nhn aV;J ;ÁÁNÍ iH
fI ..08.. k™V jÁC‰ ̀ÎNh ;VnÍ hsJ..#.

uNÊ hsé¶Nhn dHfD& ̀úé<hkI sHcÏ& ,h=BhvÏ
sHgK iHÏ n,géD iÎHè iHÏ hséHkD fI fòA
oû<wD ,### hc ndæV lûHmäD hsJ ,vca¥HvhË l¶„<‰
hdK vaéI f¶N hc j™¥Î: fH tNvhsÎ<Ë iHÏ lVf<xI fH
>Ë nsJ fI =VdäHË iöéÁN , ]HvÍ hÏ fVhÏ >Ë hkNdúÎNÍ
kúNÍ hsJ..#.

lÁéÆNhË fV hdK fH,vkN fD jNfÎVÏ , fD j<[ÈD
aòW h,‰ tNvhsÎ<Ë [HkäHcË , l¶„<gÎK nv löÎV
h[VhÏ kHnvsJ hdK xVó xD sH‰ iHÏ =BaéI&
l<[F aNÍ jH iV v,c fV lú¥±è hdK ,vca¥HvhË hqHtI
a<n..#.

pḦ fHv v,Ï ;Hv >lNË jÎL [NdN lNdVdéD nv ;ÂÎéI

l„D H̀vhgÂåÎ: hdK hké§Hv lD v,n fH iÂ¥HvÏ ,
lúHv;J tNvhsÎ<Ë [HkäHchË , l¶„<gÎK fI hdK r†ÎI
,v,n a<n , aVhdX vh fVhÏ jÂVdK fD nyNyI ,vca¥HvhË
hdK vaéI iH ;I sH‰ pöHõ , lÈÂD ̀ÎA v, nhvkN&
lÈÎH ;ÁÁN..#.

]HgA hkéòHã nfÎV , sVV̀sJ
;Hv,hË & ̀ÎA v,Ï ;Hv=VÏ .

hgäéI y™<v ;Hv=VÏ ;I ..3.. lHÍ hc n,vÍ lNdVdéA nv
;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ: lD =Bvn nv hféNhÏ  n,vhË
vdHsJ o<n fH ]HgA hkéòHã nfÎV ;G l<h[I aN , ̀S
hc ;A , r<õ iHÏ tVh,hË , fV;ÁHvÏ jHfU& ;ÂH‰
[<hkÂVn vhÍ fI uÁ<hË sVV̀sJ nfÎV;„D l¶VtD ;Vn
jH xD v,ciHÏ jHdÎN kÈHdD nv hdK fHvÍ w<vè fæÎVn.#.

nv w<vjD ;I [<hkÂVn rVhv fHaN ;I fI uÁ<hË
nfÎV;G r¢¶D t¶HgÎJ ;ÁN& fHdN nv iÎáJ h[VhdD
;ÂÎéI ̀HvhgÂåÎ: l<vn jHdÎN rVhv fæÎVn& ]<Ë nv fÁN
"ë" lHnÍ ..61.. hsHsÁHlI ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ: >lNÍ
hsJ ;I "jÇdÎN nfÎV h[VhdD , vmÎS >;HnlD ;ÂÎéI fI

Î̀úÁÈHn vmÎS ;ÂÎéI" d¥D hc ,zHdT iÎáJ h[VhdD
lñö<ã lD.a<n# qÂK hdÁ¥I hkéòHã sVV̀sJ
;Hv,hË iL fVhÏ fHcÏ iHÏ ̀Hv>sÎHdD , ̀HvhgÂåÎ: hc
ndæV l<hvnÏ hsJ ;I pöHsÎJ oHü o<n vh fI iÂVhÍ
nhvn , fHdN tVnÏ nv vhõ ;Hv rVhv =ÎVn ;I fé<hkN nv
lNè clHË lñN,n fHrD lHkNÍ jH löHfÆHè& aÁHoJ
;HtD , ̈cÊ vh köäJ fI vaéI iHÏ ,vcaD [HkäHchË ,
l¶„<gÎK nhaéI fHaN#.

;HvaÁHsHË fV hdK fHv,kN h=V ]I ;Hv=VÏ sHfÆI
lNdVdéD cdHnÏ nv ;HvkHlI o<n nhvn hlH nv fñE
h[VhdD oÎ„D kÂD j<hkN pVtD fVhÏ =™éK nhaéI
fHaN# fÁHfVhdK fÈéV hsJ nv iÂÎK hféNhÏ ;Hv hc
lúH,vdK , léòûûÎK fÈVÍ fäVn jH fé<hkN fI uÁ<hË
lÈÂéVdK kÈHn fḦsVÏ ,vcù l¶„<gÎK kÆA fÎúéV ,

V̀vk+ jVÏ nv n,vÍ ̀ÎA v,Ï lNdVdéD o<n nhaéI
fHaN#.
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 hs¢<vÍ & fÎHkD kÂHndK dH aòûÎéD fV[öéI ? !

   tHxÂI sH;D 

 fI kHÊ oNh,kN [HË , oVn
                 ;CdK fVjV hkNdúI fVkæBvn.

"oÎ„D sHnÍ hsJ› fI aV£ >Ë ;I hc lK kåVsÁN!
iV=HÍ o<hséL nvfHvÍ hs¢<vÍ j<qÎP fNiL& uH[C
lHkNÊ!" hdK [Â„I vh >=<séÎK rNdS nv ̀HsO fI
hs¢<vÍ ]ÎöJ? lD...=<dN#.

  ,h;H,Ï g®<Ï , l™È<lD hs¢<vÍ
 hs¢<vÍ nv g®J fH ,h\Í.... .."airotsiH".. fI l¶ÁD

<"v,hdJ , jHvdO" iL vdúI hsJ , nv d<kHkD
.."sohtyM".. fI l¶ÁD "aVó& oäV& rûI dH htöHkI" hsJ#
nv tViÁ+ g®J niòNh hlH l¶Hn‰ htöHkI& sòK fÎÈ<nÍ
, ̀VdúHË >lNÍ hsJ# [ÂU ,h\Í hs¢<vÍ& hsHxÎV hsJ#
;I iúJ fHv nv rV>Ë >lNÍ hsJ , hc cfHË >vhlD ,hvn
uVfD , f¶NjV fI cfHË tHvsD ,hvn aNÍ hsJ#.

 =V]I nv j¶VdT , j¶äÎV hs¢<vÍ fH ndN=HiÈH ,
uÆHdN lé¶NnÏ v, fI v, iöéÎL hlH nv kæHiD ;„D
lD...j<hË hs¢<vÍ vh "v,hdéD lÆNõ& kÂHndK , sÂä„Î:
nvfHvÍ hdCnhË& tVaéæHË , l<[<hè tVhfúVÏ nhköJ#
v,hdHjD kÂHndK , =HÍ vlCÏ ;I hvcù...iHÏ lé¶HgD
fúVÏ vh hc kö„D fI köG ndæV hkéÆH‰ nhnÍ...hkN›
nhséHË...iHdD nvfHvÍ >tVdÁA [ÈHË& v,dHv,dD hi<vh lCnh
, hiVdÂK& sV=BaJ Î̀HläVhË , rNdöHË& aVó
n̈,vdÈHÏ rÈVlHkHË , huÂH‰ oHvØ...hg¶HnÍ , l<[<nhè
tVhfúVÏ" ;I nv oHxVÍ iV l„éD lñ™<• lHkNÍ...hkN ,
hc lñN,nÍ...iHÏ nkÎHÏ uÎÁD , fÎV,kD tVhjV vtéI...hkN ,
nv kHo<n>=HÍ [Â¶D lHkN=Hv aNÍ...hkN& jH nkÎHÏ >vlHkD
vh ;I nv biK o<n ̀V,vhkNÍ...hkN& kÂHdHË sHckN# nvsJ
nv iÂÎK [HsJ ;I hs¢<vÍ...iHÏ iV r<Ê sHoéI
lD..a<kN  , fI iÂÎK ngÎG aòûÎJ...iHdD iÂHkÁN^
;Î<lVë& [ÂúÎN cvjúJ , vséL a¥G lD =ÎVkN  ,
iÂî<Ë =ÁíÎÁI...iHdD sVaHv hc nhséHkÈHÏ l¶ÁD...nhv
, ;ÈK kÂ<kI...iHÏ lHkN=Hv lD...a<kN# hdK v,hdHè hlH
eäJ jHvdòD kúNÍ...hkN , nv ,hrU nséH,vn jHvdO a™HiD
iöéÁN#.

  oHséæHÍ >tVdÁA hs¢<vÍ
 nvlHkN=D& kHj<hkD , jVõ fúV kòöéÎK nv fVhfV

;HmÁHè& xäÎ¶J , p<hnë yÎV uHnÏ , nv kÈHdJ hlH v,ó
V̀súæVÏ hköHË& hs¢<vÍ sHcdÈH vh nvD̀...nhaJ# ̀S
hköHË fH hs¢<vÍ...̀VnhcdÈHÏ o<n& fI =<kI...hÏ kÂHndK
, jÂêÎ„D nv D̀ ;úT hsVhv iöéD f<n›
iöéD...aÁHsD tHrN j<[ÎI t„ö™D& fúV
hs¢<vÍ...iHdD vh sHoJ jH kÎHciHÏ v,pD , v,hkD...hù
vh jÇlÎK kÂHdN# fI uÆÎNÍ d<k+ "hs¢<vÍ...iH fV>,vkNÍ
kÎHciHÏ \v́ v,hkD fúV iöéÁN#" fÁHfVhdK hs¢<vÍ...iH
fI k<uD hc d: s<Ï j¶Hn‰ v,hkD nv fVhfV jVõ hköHË
fN,Ï hc xäÎ¶J , hc ndæV s<Ï dHtéK ̀HsòD fVhÏ
löHmG lÈL fúVÏ& ]<Ë ;ÈK hgæ<iHÏ iV r<Ê ,
;ÎÈHË...aÁHoéD vh fVhdA fI hvl®HË >,vnkN# hköHË uûV

H̀vdÁI sÁæD fI vlC>g<n f<n Ë>tVdÁA [ÈHË iöéD
D̀ fVnÍ f<n# hdK >=HiD vh lD...j<hË hc kæHvÍ...iHÏ yHviH
, sHcÍ...iHÏ =„ÎK , v,hdHè hsHxÎVdúHË nvdHtJ#
hsHxÎVÏ fH lñé<hÏ >tVdÁA o<vaÎN& clÎK&

séHv=HË ,###& hsHxÎV vséHoÎCÏ dH iÂHË ̀HdHË [ÈHË&
hsHxÎV hdCnhË , tVaéæHË ;I fI oNhdD fVjV , lé¶HgD...jV
hc ndæV hdCnhË ;I hy„F l§HiV xäÎ¶J f<nkN , [ÁäI
fV;J fòúD nhaéÁN lD...̀VnhckN& hsHxÎVÏ lVf<£
fI ̀ÎHläVhË , rNdöHË ]<Ë cvjúJ& f<nh,###& hsHxÎVÏ
nv l<vn ;HiÁHË ,aÈVdHvhkD ;I [ÁäI rNhsJ nhaéÁN
]Vh ;I ,hs¢I hköHË oNh nv k§V =VtéI lD...aNkN&
hsHxÎVÏ nvfHã fòJ  , jÆNdV hc hdK v,Ï ;I hköHË
fHséHkD jÆNdVù vh kéÎíI ]ÎNlHË séHv=HË ;Á<kD
lD...̀ÁNhaJ# hsHxÎV È̀„<hkD ;I lH[VhiHÏ
aæ™J...hkæÎC hfV rÈVlHkHkD ]<Ë =VaHsJ&
hs™ÁNdHv&.... sÎH,,ù , nv kÈHdJ vséL vhnv rHgäD
pÂHsD fÎHË lD...;ÁN› =<dD >vlHË r<Ê hdVhkD nv ,[<n

È̀„<hkHkA ;I oVnlÁN , [ÁæH,v... , hgæ<sHckN& kÈ™éI hsJ#
fNdK.... jVjÎF  hs¢<vÍ...iH hc ;ÈK...jVdK hdHÊ nv ckN=D
fúV ,[<n nhaéI...hkN , ;Hv;VnÏ h[éÂHuD hd™H ;VnÍ...hkN#.

 j¥<dK , j¥HlG pÂHsI hc =Bv=HÍ
hs¢<vÍ

 fK lHdI pÂHsI& hs¢<vÍ hsJ# hdK d¶ÁD aVó
n̈,vÏ...iH , ̀È„<hkD...iH , oVn,vcÏ...iH rÈVlHkHkD
tVhclÎÁD , lÎÁ<Ï )fÈúéD( ;I hc tVÍ hdCnÏ
fVo<vnhvkN , nv uÎK pH‰ oHvØ...hg¶HnÍ , lÆNõ...hkN#

È̀„<hkHkD ]<Ë^ vséL& =VaHsF& >vù ;ÂHkæÎV ,###
;ÈK hgæ<iHdD ;I sÂäG ngÎVÏ& oVnlÁNÏ , [ÁæH,vÏ h .kN
, ̀È„<hkHkD ;I iÂ<hvÍ nv lÆHfG lé¶NdHË nsJ fI
[Hk™úHkD...iH , tNh;HvÏ...iHdD  föÎHv cnÍ...hkN , nv pHt§I
[Â¶D l„éD eäJ aNÍ...hkN# >vhÊ >vhÊ , fH j¥HlG biÁÎJ
fúV&.... aVó n̈,vÏ...iHÏ hdK hfV rÈVlHkHË jäNdG fI
pÂHsI...iHÏ xäÎ¶D aNkN# pÂHsI...iHdD ;I d: l„J
nv =Bv huûHv léÂHnÏ o„R ;Vn...Í...hkN , >Ë...iH vh sÎÁI fI
sÎÁI , köG fI köG hkéÆH‰ nhnÍ...hkN#.

 aVó hdK pÂHsI...iH nv h , séH fòA dúJ...iH" ,
"oNhÏ kHl: dH oNhÏ kHlI" l¥é<ã aNÍ...hkN , f¶NiH
lÁäU o„R  aHiÁHlI nv rV,Ë ̀ÁíL , aúL j<sX p¥ÎL
hf<hgÆHsL tVn,sD aNkN#.

 fH =Bv clHË nhséHË...iHÏ rÈVlHkHË , ̀È„<hkHË
hsHxÎVÏ a¥G clÎÁD...jVÏ fI o<n =VtéÁN# hdÁ:

È̀„<hkHË =V]I aíHß , ngÎV , oVnlÁN iöéÁN hlH ndæV
oäVÏ hc tVÍ hdCnÏ , v,mÎK.... jÁD kÎöJ# pḦ lH fH
rÈVlHkHkD l„D& ndÁD& lÎÈÁD  , jHvdòD nv
pÂHsI...sHcÏ...iH v,fI...v, iöéÎL# pÂHsI...iHdD ;I fH
=Bv hc ̀ÎúH jHvdO fI eäJ jHvdòD kCnd: aNkN , fI
nsJ fúV nv tVÊ....iHdD ]<Ë )pÂHsI...iHÏ jHvdòD&
lHkÁN hs¥ÁNvkHlI( dH )pÂHsI...iHÏ ndÁD , lBiäD&....
iÂî<Ë oH,vhË...kHlI( , nv kÈHdJ )pÂHsI...iHÏ uVtHkD
;I fI sÎV j¥HlG k™öHkD ̀È„<hkHË lD...̀Vnhcn( sHoéI
aNkN# fI hdK räÎG pÂHsI...iH pÂHsI...iHÏlûÁ< ß
lD...=<dÁN#.

 ̀ÎNhdA tViÁ+ ̀È„<hkD ,
rÈVlHkD nv hdVhË clÎK

  ,h\Í rÈVlHË dH ̀È„<hË ;I nv tViÁ+ hsHxÎVÏ
nvfHvÍ =<kI...hÏ hc hköHË ;I rNvè , aÈHlJ t<Ø fúVÏ
nhaJ , ;HviHÏ oHvØ...hg¶HnÍ hkíHÊ nhn , fH l<[<nhè
tVhfúVÏ nv hvjäH£ f<n , =HiD o<n kÎC jäHvÏ
lH,vhMhg¢äÎ¶D ̀ÎNh lD...;Vn& hx±Ø lD...aN#. nv n,vhË

pÂHsD =<dD rÈVlHË& n̈,vÏ l„ÈL)hgÈHÊ =VtéI
aNÍ( hc ;ÈK kÂ<kI...iHÏ hsHxÎVÏ hsJ# hpÎHÏ
v,hdéD hcgD ;I hféNh lòÎG aNÍ)jòÎG aNÍ( , f¶N
cdöéI hsJ , fI uÁ<hË "È̀„<hË [ÈHË" lHkN=Hv aNÍ
hsJ# lê± vséL ;I nv v,hdJ hsHxÎVÏ aòûÎéD
lHt<Ø fúVÏ nhvn hlH nv n,vhË pÂHsD fI ̀È„<hkD
s¥HdD hiG sÎöéHË jäNdG lD...a<n#.

 nv =™éHv hlV,cÍ rÈVlHË fI l¶ÁHÏ hköHkD aíHß&
[ÁæH,v , fHi<ù& n̈,vÏ rNvjÂÁN ;I nv pVtI o<n
o<ù nvoúÎNÍ hsJ› =™éI lD...a<n#
;úéD...=ÎVhkD r<Ï...̀ÁíI l„ÆF fI "[ÈHË ̀È„<hË"& dH
"È̀„<hË [ÈHË"# ̀È„<hkHkD hc =VaHsF , hs™ÁNdHv ,
vséL nv n,vhË hsHxÎVÏ =VtéI jH ̀<vdHÏ ,gD , [ÈHË

È̀„<hË jòéD ,### fD...=ÂHË d¥D hc =VhkÂHdI...jVdK
oû„J...iHÏ fV[öéI h[éÂHuD hc ndVclHË jH fI hlV,c
,[<n v,pÎI ̀È„<hkD hsJ ;I fHuE jä„<v hvcù...iHÏ
ho±rD nv [Hl¶I lD...a<n# nv lé<Ë nhséHkD hsHxÎV
;ÈK hdVhkD& ho±Ø kÆA fI...sChdD nhvn#
aòûÎJ...iHÏ hsHxÎVÏ jH clHkD hc tVÍ hdCnÏ
fVo<vnhvkN ;I l¢HfR hw<‰ oNhdD , ho±Ø ndÁD
pV;J lD...;ÁÁN# lê± clHkD ;I "[ÂúÎN" n]Hv yV,v
aN& tVÍ hdCnÏ vh hc h, =VtéÁN dH ";H,,õ" ;I h, vh kÎC
yV,v fI kHf<nÏ ;úHkN# ̀S "yV,v" d¥D hc w™Hè
yÎVho±rD hsJ , n]Hv aNË fI >Ë fHuE kHf<nÏ
hsJ# fH hdK j™HsÎV hvcù...iHÏ ho±rD iÂî<Ë)té<è&
aVhtJ& läHvcÍ fH aV , z„L , iÂîÁÎK l¶ÎHviHÏ ndÁD
fH l™È<Ê ̀È„<hkD uíÎK aNÍ...hkN , hc >Ë hgæ< , kÂHnÏ
rHfG huéÂHn sHoéI...hkN# ̀È„<hkD ;I hc ndVfHc jH fI hlV,c
iV=C nv fVhfV séL sV oL k¥VnÍ hsJ#.

 n;éV lÈVnhn fÈHv nv ;éHã hc hs¢<vÍ jH jHvdO nv
>nhã c,voHkI , tViÁ+ ̀È„<hkD ]ÁÎK lD...=<dN^
"È̀„<hË fHdN xHiV& sñVoÎC& ̀Hμ...k§V fHaN , u±,Í fV
hnhÏ tVhdQ , sÁK& léÈíN )aF...ckNÍ...nhv( , nhvhÏ
pöK ho±Ø fHaN , nv iÁæHÊ y„äI fV oûL& h, vh nv
hk§Hv o™ÎT köHcn , hc lV,è n,v kú<n# löH;ÎK ,
uíCÍ)uH[V( vh jH sVpN j<hkHdD huHkJ ;ÁN, hc ho±Ø
vbd„I fåViÎCn#. fH hdK j™HsÎV]ÁÎK  fI k§V lD...vsN ;I
hlV,cÍ o<hkA tViÁ+ È̀„<hkD& aHdN nséò<ù
j®ÎÎVhjD aNÍ hsJ#.

 fHc>tVdÁD hs¢<vÍ...iH nv nkÎHÏ hlV,c
 nv rV,Ë hoÎV , fI...nkäH‰ [ÁäA lNvkÎöL ,

ö̀HlNvkÎöL aHiN oVn =VhdD  , uÆG , =öéVù u„L
f<nÍ...hdL , hdK...x<v fI k§V lD...vsÎN ;I fH,viHÏ
hsHxÎVÏ fH [ÁäI...iHÏ uÆ±kD sHc=HvÏ kNhvkN , fI
pHaÎI vhkNÍ lD...a<kN , nv pHt§I jHvdO fHrD o<hiÁN
lHkN# hlH hdK hj™HØ kÎ™éHn& hc hdK...v, ;I nv hféNh hsHxÎV
fHséHkD iÁ<c nv fH,v föÎHvÏ hc hr<hÊ ckNÍ iöéÁN&
k§ÎV >mÎK...iH , vs<Ê sH‰ k< dH rVfHkD ;VnË fVhÏ
lñ™<• lHkNË hc aV ,###& ndæV >k¥I hsHxÎV nv =Bv
clHË , fH j<[I fI ;Hv;Vn clHË o<naHË jÆVdäH fN,Ë
j®ÎÎV lñé<h j®ÎÎV a¥G lD...niÁN# lê± >vlHË hfVhköHË
;I kíHè...fòA hsJ nv aòûÎJ...iHdD lHkÁN féÂK
dH s<V̀lK p„<‰ ̀ÎNh lD...;ÁN# fÁHfVhdK hsHxÎV nv
uûV [NdN ,hvn iÁV fI l¶ÁHÏ uHÊ >Ë aNÍ...hkN# fI hdK
l¶ÁH ;I nv sÎÁÂH& hnfÎHè& kÆHaD& l<sÎÆD ,###
lD...j<hË vnH̀Ï hs¢<vÍ...iH vh dHtJ# hc s<Ï ndæV kÎC

fH hgæ<sHcÏ...iHÏ lNvË hc htVhn l¢Vó , fV[öéI nv
p<cÍ...iHÏ lòé„™D ]<Ë sÎHsJ , ,vcù ,### v,fI...v,
iöéÎL# iV]ÁN hdK hgæ<iH hc rNhsJ fVo<vnhv
kÎöéÁN , l<[<n tVhfúVÏ j„ÆD kÂD...a<kN& hlH hc >Ë
[H ;I j™¥V hs¢<vÍ...hÏ nv kHo<n>=HÍ fúV [H o<ù
;VnÍ hsJ& fH aòûÎJ...iHdD v,fI...v, iöéÎL ;I fH
;ÈK kÂ<kI iHÏ o<naHË rÎHõ lD...a<kN ,
fNdK...jVjÎF hgæ<iHÏ hlV,c dK , lNvË vh lD...sHckN ,
hs¢<vÍ...hÏ [NdN j„ÆD lD...a<kN# fH hdK j™HsÎV lH fH
k<uD hs¢<vÍ...sHcÏ lNvË , tVnÏ nv [Hl¶I l<h[I
iöéÎL# fI hdK l¶ÁH ;I fH fV,c oVn=VhdD , nv hféNh hs¢<vÍ
fI pHaÎI vhkNÍ aN hlH n=VfHvÍ , nv nkÎHÏ ̀ÎúVtéI hlV,cdK
lH fH hs¢<vÍ...iHdD fI a¥G uÎÁD , nv rHgF , tVÊ
aòûÎJ...iHÏ fV[öéI , l¢Vó [Hl¶I iÂî<Ë
,vca¥HvhË& iÁVlÁNhË& ....iÁVÎ̀úæHË& ....o<hkÁN=HË ,## l<h[I
lD...a<dL ;I fI [„<Í...iHÏ kÂHndK [Hl¶I jäNdG aNÍ...hkN#.

 hdK htVhn fHcjHfD aNÍ...hkN hc o<hséI...iH& >vc,iH ,
hvcù...iHÏ k<dK fúVÏ fH hdK j<qÎP ;I kÆA , lÁCgJ
hs<Í , hgæ<iHÏ [Hl¶I föÎHv fHvc , hgäéI pöHõ fI
k§V lD...vsN# hc hdK lÁ§V ;I lD...j<hkÁN jäNdG fIkÂH nÏ
l<vn hräH‰ köG o<n , aHdN köG...iHÏ f¶NÏ a<kN#.
hgæ<dD oHü , yV,v>tVdK fVhÏ d: l„J& hgæ<iHdD
;I fI ,hs¢I nhaéK oûHdW fHvc ̀È„<hkD , rÈVlHkD
, jäNdG kúN Ë fI hfChv sÎHsD nv oHxVÍ [Â¶D lVnÊ
o<n lHkN=Hv aNkN# > vù ;ÂHkæÎV& sHÊ kVdÂHË& vséL

È̀„<hË , aòûÎJ...iHdD ]<Ë ̀<vdHÏ ,gD& [ÈHË
È̀„<hË jòéD& kHwV píHcÏ&.... u„D nhdD ,###.

 hs¢<vÍ&  fÎæHkI...hÏ >aÁH nv cfHË vsHkI
 cfHË vsHkI lD...j<hkN hc lûHndR lÈL cfHË l¶ÎHv

fHaN# fÁHfVhdK ;HvfVn hgæ<iHÏ yÎVl¶ÎHv& fI ;Hv=ÎVÏ
,h\=HË fÎæHkI , u<hlG lòé„T ndæV lD...j<hkÁN
>sÎF...iHÏ [NÏ fI cfHË l¢ä<uHè ,hvn kÂHdÁN# hc
xVtD föÎHvÏ hc hrúHv [Hl¶I jÁÈH fI o<hkNË kúVdHè
u±rI...lÁN iöéÁN› nv hdK w<vè hsé™HnÍ hc hgæ<iHÏ
kHlÁHsF , ,h\=HË kHnvsJ >kÈH vh fI o¢H lD...hkNhcn ,
fHuE v,hì =<kI...hÏ cfHË [NdN hlH l¶Î<ã nv [Hl¶I
lD...a<n# fI uÁ<hË lêH‰ nv p<cÍ l¢ä<uHè ,vcaD hc
,h\=HkD ]<Ë g|d<kV )sVfHc v,lD( dH hs¢<vÍ ,### fÈVÍ
=VtéI lD...a<n# hlV,c nv l¢ä<uHè l¢Vó [ÈHË hc
;„ÂI " dnegeL" fI l¶ÁHÏ htöHkI fVhÏ htVhn fV[öéI
, lÂéHc hsé™HnÍ lD...;ÁÁN› ]<Ë hdK ,h\Í fI aòW
fVjV hx±Ø lD...a<n#  aHdN ,h\=HkD ]<Ë
sV>lN&htöHkI &  ̀È„<hË dH rÈVlHË nv pÎ¢I ,vcaD
[HdæCdK lÁHsäD fI k§V fVsÁN hlH hdK lÈL kÎHclÁN
hiéÂHÊ ,d|Íh Ï &  hc s<Ï l¶H,kJ  tViÁæD ,chvè
hvaHn , oäVkæHvhË oäVÍhsJ

  aÁÎNÊ ;CdK n,v >l<c=Hv
 sV>lN j<dD fV iÂI v,c=Hv

 fH hdK iÂI ;HvfVn ,h\Í hs¢<vÍ fVhÏ ,vca¥HvhË
fV[öéI , sV>lN fI k<uD [HdæHÍ o<n vh dHtéI hsJ hlH
nv ,hrU y„¢D lû¢„P hsJ#.

 lÁHfU^.
. 1..- hs¢< vÍ fÎHË kÈHndK/ hf<hgÆHsL hsÂHuÎG...̀<v&

jÈVhË& sV,ù& ..7731.
. 2..- hc hs¢<vÍ jH jHvdO/ lÈVnhn fÈHv& jÈVhË& ]úÂI& ..5931.
. 3..- nhkúÁHlI hsHxÎV [ÈHË/ v;S ,hvkV/ jV[ÂI

hf<hgÆHsL hsÂHuÎG...̀<v/ jÈVhË/ ..2931.
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مس رفسنجان به نفت آبادان رحم نکردمس رفسنجان به نفت آبادان رحم نکرد
مس رفسنجان(2) 4

صنعت نفت آبادان (0) صفر
مهرداد   ،(18 و  پنالتى   -9) باهیا  جفرسون  گل ها: 

رضایى (59)، قائم اسالمى خواه (90)
پاس گل ها: آذرباد(18) و ترکمان(59-پنالتى)

داورى متوسط سیدمهدى سیدعلى با کمک  محمد 
عطایى و محسن بابایى

اخطار: منشا، حامد لک از مس رفسنجان و یوسفى، 
وکیا،  پارسا،  نصارى از صنعت نفت
تماشاگر: حدود پنج هزار نفر

زمین: هموار      هوا:سرد
نتیجه دیدار رفت:1-1

 14 یکشنبه  ورزشگاه شهداى مس رفسنجان- 
اسفندماه 1401- ساعت: 18

*مس رفسنجان: حامد لک(3)، شاهین توکلى(3)، 
مهدى  سید  باهیا(4)،  جفرسون  سلیمى(3)،  ایمان 

حسینى(3)، مهرداد رضایى(4)، ابوالحسن جعفرى(3) (81- 
محمدحسین کریم زاده)(2)، مهدى ترکمان(3) (66- میثم 
لطیفى) امید   -66) محبى(2)  محمدمهدى  تیمورى)(2)، 

(2)، محسن آذرباد(کاپیتان-4) (77- قائم اسالمى خواه)(3) 
و گادوین منشا(3) (77- محمدامین درویشى)(2)

سرمربى: محمد ربیعى
سنگرگیر  حسین  پارسا(2)،  نفت: پیام  *صنعت 
طیبى(کاپیتان-2)،  محمد  وکیا)(2)،  یوسف   -73)(2)
آلبوغبیش(2)  رحیم   خالدى(2)،  امید  تهیدست(2)،  میثم 
فردین  فرهادى(2)،  امیرحسین  نصارى)(2)،  حکیم   -39)
تهامى)،  سیدفاخر   -88) ممى زاده(2)  مهدى  یوسفى(2)، 
شاروف  و  ریکانى)(2)  طالب   -39) شریعت زاده(2)  احمد 

موخیدینوف(2) (73- على فریدون شاه حسینى)(2)
سرمربى: ادسون تاوارس

مس  از  باهیا  میدان:جفرسون  بازیکن  *برترین 
رفسنجان

سپاهان ،صدر را حفظ کردسپاهان ،صدر را حفظ کرد
سپاهان اصفهان(2)3

هوادار تهران(0)1
 -13) مغانلو  شهریار   ،(10) احمدزاده  فرشاد  گل ها: 
 (47) سپاهان، حسین صادقى  براى  کاتاتو(75)  و  پنالتى) 

براى هوادار
و  سپاهان  براى  پور(75)  زکى  گل ها:  پاس 

محمدى(47) براى هوادار
و  راهى  محمد  باکمک  راکى  عباس  متوسط  داورى 

علیرضا ممبینى 
  اخطار: کریمى (42)، زکى پور(44)، احمدزاده (88)، 
مغانلو (1+90) از سپاهان  و خالدآبادى (11)، محبى (45) از هوادار

تماشاگر: حدود 5 هزار نفر
زمین: هموار      هوا:سرد

نتیجه دیدار رفت:1-2 به نفع سپاهان
 14 یکشنبه  اصفهان-  جهان  نقش  ورزشگاه 

اسفند 1401 -ساعت18

* سپاهان: پیام نیازمند(3)، میالد زکى پور(4)، نیلسون 
مسعود  رضائیان(3)،  رامین  دانشگر(3)،  محمد  جونیور(3)، 
ریگى(3)، جالل على محمدى(کاپیتان-3)، محمد کریمى(3)، 
فرشاد احمدزاده (4)(90+1- امید نورافکن)، الویس کامسوبا(2) 

(60- ایگور کاتاتو)(4) و شهریار مغانلو(4)
سرمربى: ژوزه مورایس

عزت  خالدآبادى(3)،  محمدرضا  هوادار:   *
حسینى)(2)،  محمد   -84) محبى(3)  پورقاز(3)،  صائب 
 -40) مهدى خانى(2)  محمدمهدى  گرامى(3)،  فریبرز 
شجاعى(کاپیتان-3)  مسعود  سفیدچقایى)(2)،  محسن 
حسین  انتظارى(3)،  نیما  ابراهیمى)(2)،  حسین   -73)
میرى(3)،  محمد  عباسى)(2)،  محمد   -84) صادقى(30 
امید   -73) محمدى(30  محمدجواد  و  مرادى(3)  بابک 

سینگ(2))
سرمربى: ساکت الهامى

*برترین بازیکن میدان: فرشاد احمدزاده از سپاهان

پیروزى استقالل با تعویض طالیىپیروزى استقالل با تعویض طالیى
استقالل(0)2 

گل گهر سیرجان(1)1
یامگا(پنالتى-  کوین  و  میرزایى(90)  رضا  گل ها: 
براى  نژاد(24)  سهراب  آرمین  و  استقالل  براى   (  90+12

گل گهر 
پاس گل: رمضانى(90) براى استقالل و شکارى(24) 

براى گل گهر
داورى متوسط موعود بنیادى فر باکمک محمد رضا 

منصورى و سعید قاسمى
اخطار:گلزارى و پورعلى از گل گهر

اخراج: اریک بایناما(11+90) از گل گهر
تماشاگر: حدود 3هزار نفر

زمین: هموار    هوا:سرد
نتیجه دیدار رفت: 1-2به نفع استقالل

-1401 اسفند   15 دوشنبه  تهران-  آزادى  ورزشگاه 
ساعت 16:45

 ،(3 حسینى(کاپیتان-  حسین  سید  *استقالل: 
بابایى)(2)، عارف غالمى(3)،  رافائل سیلوا(2) (64- پیمان 
جعفر سلمانى (2)(76- رضا میرزایى)(4)، کوین یامگا(4)، 
روزبه چشمى(3)، سعید مهرى (3)(76 - آرمان رمضانى)

(87-امیرعلى  قایدى(3)  مهدى  رضاوند(3)،  آرش   ،(3)
-64) مطهرى(2)  ارسالن  محبى(3)،  محمد  صادقى)(2)، 

امید حامدى فر(2))
سرمربى: ریکاردو ساپینتو

گل گهر: محمد اکبرمنادى(3)، شایان مصلح(3)، مسیح 
 82-) تیکدرى(3)  مهدى  سهرابیان(3)،  آرمین  زاهدى(3)، 
گلزارى(کاپیتان-  مهران  پورعلى(3)،  امین  برزاى)(2)،  بهنام 
محمدرضا  بایناما)(2)،  (55-اریک  عاشورى(2)  نوید   ،(3
حسینى(3)، مرتضى تبریزى(2) (-60 امین قاسمى نژاد)(2) و 

رضا شکارى(3) (56-کى روش استنلى)(2)
سرمربى: امیر قلعه نویى

برترین بازیکن میدان: رضا میرزایى از استقالل

برد 6 امتیازى پرسپولیسبرد 6 امتیازى پرسپولیس
تراکتور تبریز(0)2
 پرسپولیس(2)3

براى  84-پنالتى)  و  زاده(67  عباس  ها:محمد  گل 
وحدت  و  ترابى(31)  مهدى  عمرى(18)،  محمد  و  تراکتور 

هنانوف(5+90) براى پرسپولیس
پاس گلها: رزاق پور(67) براى تراکتور و ترابى(18) 

و عمرى(31) براى پرسپولیس
قاسمى  باکمک سعید  داورى متوسط وحید کاظمى 

و على اکبر نورى
اخطار:حسینى از تراکتور و عالیشاه از پرسپولیس

بدون تماشاگر
زمین: هموار     هوا:سرد

نتیجه دیدار رفت: 1-0 به نفع تراکتور
ورزشگاه شهید قاسم سلیمانى تبریز- یکشنبه 

14 اسفند 1401- ساعت 16
قادرى(2)  آرش  مرادیان(3)،  احسان  *تراکتور: 

(55- محمد عباس زاده)(3)، سیدمحمد حسینى(3)، محمد 
رزاق پور) ابوالفضل   -46) آریاکیا(2)  پوریا  آقاجان پور(3)، 

محمد  آلوز(3)،  ریکاردو  گوستاوو(3)،  هادى(3)،  (3)، صفا 
مهدى قنبرى(3) (81- حامد پاکدل)(2)، خیمه گومز(3) 

(76- محمدرضا عباسى)(2) و رضا اسدى(کاپیتان-3)
سرمربى: پاکو خمز

مرتضى  بیرانوند(3)،  علیرضا  *پرسپولیس: 
هنانوف(4)،  وحدت  فرجى(3)،  فرشاد  پورعلى گنجى(3)، 
سینا  عبدى)،  مهدى   -90+2)  (3) کامیابى نیــا  کمال 
 -69) عمرى(4)  محمد  امیرى(3)،  وحید  اسدبیگى(3)، 
سروش رفیعى)(2)، لئاندرو پریرا (3)(82- عیسى آل کثیر) 
امید  و  اسماعیلى فر)  دانیال   -90+2) ترابى(4)  (2)،مهدى 

عالیشاه(کاپیتان-3) (81- على نعمتى)(2)
سرمربى: یحیى گل محمدى

از  عمرى  محمد  میدان:  بازیکن  *برترین 
پرسپولیس

یکى به حریف زد یکى به خودى
مس کرمان(1) 1

فوالد خوزستان(0) 1 
رونان  و  مس   براى   (4) تونگییک  رونان  گل ها: 

تونگییک (50- گل به خودى) براى فوالد
پاس گل: مرادى فر(4) براى مس 

حسن  باکمک  محمدى  احمد  متوسط  داورى 
انتظارى و امین قدیرى

انصارى،  و  مس  از  صبورى   قاسمى نژاد،  اخطار: 
بوحمدان، تورس از فوالد

تماشاگر: حدود پنج هزار نفر
زمین: هموار   هوا:سرد
نتیجه دیدار رفت:0-0

 15 دوشنبه  کرمان-  (ع)  على  امام  ورزشگاه 
اسفند 1401- ساعت 15

شهدادنژاد(کاپیتان-3)،    کرمان: آرمان  *مس 
عارف  مرادى فر(4)،  حسن  خدایى اصل(3)،  میالد 

محمد  نصیرى)(2)،  احمد   -81) رستمى(3) 
جورج  تورانیان)(2)،  سامان   -77) قاسمى نژاد(3) 
محمد  عباسیان(3)،  معین  نوگیرا(3)،  کنده  برایم 
کاظمیان)(2)،  محمدامین   -77) صبورى(3) 
رونان  و  جعفرى(3)  فرزاد  ستارى(3)،  سیدمحمد 

تونگییک(3) کوك 
سرمربى: فرزاد حسین خانى

مهدى  کنت(3)،  خوزستان: کریستوفر  فوالد   *
شاه عباسى(3)  سینا  آقاسى(4)،  عارف  شیرى(3)، 
سعید   -77) حیدریه(3)  وحید  والى)،  ایوب   -89)
آلگریا)(2)،  آلکس   -46) آبشک(2)  محمد  آقایى)(2)، 
(2) پهلوان  احسان  دژاگه،  اشکان  بوحمدان(3)،  حمید 

 -89)(3) تورس  روبرتو  کوشکى)(2)،  علیرضا   -46)
(کاپیتان-3)   انصارى  ساسان  و  واسعى)  سعید 

سرمربى: علیرضا منصوریان
*برترین بازیکن میدان: عارف آقاسى از فوالد

رشید سد راه ذوب آهن شدرشید سد راه ذوب آهن شد
پیکان تهران(0) صفر

ذوب آهن اصفهان(0) صفر
قهرمان  باکمک  خورشیدى  اشکان  خوب  داورى 

نجفى و مرتضى سلمان نژاد
اخطار: نوروزى از پیکان و صادقى از ذوب آهن

تماشاگر: حدود 100 نفر
زمین: هموار     هوا:سرد

نتیجه دیدار رفت:0-1 به نفع ذوب آهن
اسفند   14 -یکشنبه  کرج  انقالب  ورزشگاه 

1401- ساعت 15
على  محمد  مظاهرى(4)،  رشید  *پیکان: 
فالح(3) سامان  بدرقه)(2)،  میالد   -46 کاظمى(2)( 

بهروز  طاهر)(2)،  امیر   -46)
حسین  نوروزى فــرد(3)، 
منصور  فـــالح(3)، 
 ، (3 ) ى قـــر با

ایمانى(3)،  ثابت  غالمرضا  لیموچى(3)،  مهدى 
شرزود  بلبلى)،  لطفى(3)(90-محمد  محمدمهدى 
صالحى(کاپیتان-2)(46-على  ابراهیم  تمیروف(3)، 

رمضانى)(2)
سرمربى: مجتبى حسینى

 ، (3 حبیب فرعبــــاسى( *ذوب آهــــن: 
 ، (3 نورمحمدى( حامد   ،(3 میرحسین رنگرزجدى( ا
آرمــــان   ، (3 پیتــان- (کا قریشــــى  سیدمحمد 
میرحسین  ا  -65 )  (2 مداحى( جالل   ،(3 کوان( ا
محمدعرفان   -56 )  (2 صادقى( صادق   ،(2 صدقى)(
پویا   -83 )  (3 سلطانى مهـر( محمد   ،(2 معصومى)(
سامان   ،(3 اسالمى( محمدحسین   ،(2 پورعلى)(
 (2 آشورى)( سجــــاد   -57 )  (2 نریمــان جهان(

 (3 سلیمانى( محمدرضا  و 
سرمربى: مهدى تارتار
*برترین بازیکن میدان: رشید مظاهرى از پیکان

ملوان در لحظات پایانىملوان در لحظات پایانى٬٬ امتیاز از دست داد امتیاز از دست داد
ملوان بندرانزلى(0)1
آلومینیوم اراك(0)1

گل ها:میالد شعبانلو(پنالتى -62) براى ملوان و رضا 
جبیره (3+90) براى آلومینیوم

داورى متوسط حسن اکرمى باکمک مهدى عالیقدر 
و محمد جواد مداح

اخطار:موسوى و نامدارى(مربى) از آلومینیوم و مطلق 
زاده از ملوان

تماشاگر: حدود 2 هزار نفر
زمین: هموار      هوا:سرد

نتیجه دیدار رفت:0-1 به نفع آلومینیوم
انزلى-دوشنبه  بندر  قایقران  ورزشگاه سیروس 

15 اسفند 1401-ساعت 15
کریمى(4)،  سعید  صادقى(3)،  ایمان  ملوان : 
یحیى زاده(3)،  امیرحسین  نائیج پور(3)،  مصطفى 
رنجبر)(2)،  حسین  محمد   -85) قاضى پور(3)  پدرام 

بارانى(کاپیتان-2)  محمدصادق  مطلق زاده(3)،  محمود 
(58-میالد شعبانلو)(4)، مهدى مومنى(3) (77- مسعود 
زائر کاظمینى) (2)، میالد جهانى(3)، مهران احمدى(2) 
(58-مهدى موقرى)(2)  و سهیل فداکار(2) (86- پرهام 

صیاد)(2)
سرمربى:مازیار زارع

مهران  سید  پورحمیدى(3)،  *آلومینیوم:حسین 
محمدزاده(3)،  وحید  هوشمند(3)،  امیرمحمد  موسوى(3)، 
مسلمى پور(2)  محمد   ،(3 فخرالدینى(کاپیتان-  میالد 
(68-میرهادى میرجوان)(2)، مصطفى احمدى(3)، علیرضا 
قائد  محمود  نعمتى)(2)،  (77-امیرحسین  نقى زاده(3) 
زاپاتا(3)  هانسل  کهن)(2)،  جهان  امین   -69) رحمتى(2) 
 -82) آزادى(3)  محمدرضا  و  شریفات)(2)  (82-اسماعیل 

رضا جبیره(4))
سرمربى: مهدى رحمتى 

برترین بازیکن میدان: سعید کریمى از ملوان

برد نفت در 11 دقیقه سوخت!برد نفت در 11 دقیقه سوخت!
نفت مسجدسلیمان(2) 2

نساجى مازندران(0) 2 
گل ها: عقیل کعبى (23- پنالتى) و حسین گودرزى 
(33) براى نفت مسجد سلیمان و على شجاعى (47) و على 

داوران (56) براى نساجى
پاس گل ها: بابایى(33) براى نفت مسجد سلیمان و 

حردانى(47) و عبدى(56) براى نساجى
و  پناهى  بهزاد  باکمک  زمانى  وحید  متوسط  داورى 

سید امیر قاسمى
از  دغاغله   طاهر،  ذبیحى  نقى زاده،  صالحى،  اخطار: 
نفت مسجد سلیمان علیرضا حقیقى، على داوران از نساجى

تماشاگر: حدود دو هزار نفر
زمین: هموار     هوا:سرد

نتیجه دیدار رفت:4-0 به نفع نساجى
سلیمان-  مسجد  محمدى  بهنام  شهید  ورزشگاه 

دوشنبه 15 اسفند 1401 -ساعت 17:30

علیرضا  محسن زاده(3)،  مسجدسلیمان: على  نفت 
جهانبخش  کعبى(کاپیتان-4)(53-  عقیل  دغاغله(3)، 
ذبیحى طاهر)(2)، حسین گودرزى(4)، محمود صالحى(3) 
خرم  محمد  میثم نقى زاده(3)،  شنانى)(2)،  حسین   -73)
بابایى(3)،  اسماعیل  دهقانى)(2)،  رضا   -61) الحسینى(2) 
امیرحسین کریمى(3)، محمدمهدى احمدى(2) (46- رضا 

مغانلو)(2) و آریا برزگر(3) (73- پیمان رنجبرى)(2)
سرمربى: غالمرضا عنایتى

نساجى: علیرضا حقیقى(3)، حامد شیرى(کاپیتان-3)، 
امیرمهدى جانملکى(3)، على داوران(4)، سیداحمد موسوى(2) 
(41- على شجاعى)(4)، سعید غالمعلى بیگى(2) (53- احسان 
عبداهللا زاده)(2)،  احمد   -78) عبدى(3)  مهرداد  قهارى)(2)، 
ایوب کالنترى(3)، فرزاد زامهران(3)(78- عرفان گل محمدى)
(2)، صابر حردانى(3) و آداما نیان (2)(53- رضا جعفرى)(2)

سرمربى: حمید مطهرى
*برترین بازیکن میدان:على داوران از نساجى

70
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لیگ در هفته بیست و دوملیگ در هفته بیست و دوم
خلیخلیــــــــــج تا ابج تا ابــــد فارسد فارس
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جدول رده بندى لیگ برتر

امتیازتفاضلگلباختمساوىبردبازىتیم
352146-122137214-سپاهان

291845-222136311-پرسپولیس
311443-322127317-استقالل

31637-422107525-گل گهرسیرجان
29636-522106623-تراکتور

201134-62271329-مس رفسنجان
16531-722710511-آلومینیوم اراك

18028-822610618-فوالد
525-15-92267920-هوادار

17024-1022412617-ذوب آهن
524-24-112259829-نساجى مازندران

723-16-122258923-ملوان
822-10-1322410818-پیکان

719-17-1422471124-مس کرمان
3013-15-1522271345-نفت مسجد سلیمان

1912-12-1622261431-صنعت نفت آبادان

برتر للیگ ردهبندى جدولل

حـرف اول
عبور سرخابى ها از کانال سخت!

عصر روزهاى 14 و 15 اسفند، دیدارهاى هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران - جام خلیج فارس - در شهرهاى مختلف کشور پیگیرى شد. در حساس ترین بازى هاى این هفته، دو تیم مدعى و پرطرفدار 
استقالل و پرسپولیس، به سالمت از کانال دو تیم قدرتمند گل گهر و تراکتور، عبور کردند. استقالل و پرسپولیس، بازى هاى خود را بردند تا کماکان تعقیب کنندگان جدى سپاهان صدرنشین باشند. پرسپولیس در 
تبریز در حالى بر تراکتور غلبه کرد که تا دقیقه 5+90 برابر این تیم با نتیجه 2 - 2 کارش پیش مى رفت. گلزنى هنانوف تاجیکستانى اما به پرسپولیس کمک کرد که به لطف یک گل دیرهنگام، صاحب سه امتیاز 
طالیى شود. 24 ساعت بعد، تیم استقالل در تهران تا تجربه چهارمین باخت فصل اش فقط یکى دو دقیقه فاصله داشت که در وقت هاى اضافى، ورق برگشت و استقالل روى درخشش میرزایى، وینگر تعویضى خود 
صاحب سه امتیاز باارزش شد. این بازى، مثل بازى رفت دو تیم، جنجالى و پرحاشیه دنبال شد، به خصوص در زمانى که داور به سود استقالل، اعالم پنالتى کرد. نیمه دوم بازى استقالل و گل گهر را باید طوالنى تر 
نیمه بازى در لیگ بیست و دوم بدانیم. سپاهان برابر هوادار تهران، پیروزى راحتى را کسب کرد و کماکان در صدر جدول باقى ماند. سپاهان، پرسپولیس و استقالل، تیم هاى اول تا سوم جدول رده بندى هستند 

و به نظر مى رسد که در نهایت یکى از این سه تیم، بر مسند قهرمانى تکیه خواهد زد. بازى رودروى پرسپولیس و سپاهان - در روز شنبه 20 اسفند - خیلى تعیین کننده خواهد بود و ...

بهترین هاى هفته
بیست و دوم

تیم هفته
*پرسپولیس تهران: در هفته بیست و دوم، تیم 
کسب  خوبى  نتایج  تهران،  استقالل  و  پرسپولیس  هاى 
انتخاب  بودند.  تیم  بهترین  لقب  دریافت  الیق  و  کردند 
اول ما اما پرسپولیس است که توانست در تبریز بر تیم 
انتقام شکست دور رفت  و  تراکتور غلبه کند  سختکوش 

را از این تیم بگیرد.
مربى هفته

گــل  *یحــیى 
(پرسپولیس  محمدى 
تهران): در بخش بهترین 
مربى، دو گزینه داریم، گل 
و  پرسپولیس  از  محمدى 
گل  استقالل.  از  ساپینتو 
محمدى را به جهت اینکه 
بازى سخت خارج  تیمش 
انتخاب  برد،  را  خانه  از 
بهترین  لقب  و  کنیم  مى 
دهیم.  مى  او  به  را  مربى 
برد پرسپولیس برابر تیم سرخپوش تبریزى بسیار باارزش 
بود و این تیم را در کورس قهرمانى نگه داشت و همین 

موضوع، اهمیت کار یحیى گل محمدى را مى رساند.
داور هفته

ن  شکــــا ا *
(پیـــکان  خورشیدى 
آهن  ذوب   - تهران 
بازى  قضاوت  اصفهان): 
حساس و پربرخورد پیکان 
و ذوب آهن را خورشیدى 
نجفى  قهرمان  کمک  با 
سلمان نژاد  مرتضى  و  
تیم  این  داشت.  عهده  بر 
کافى  اشراف  با  داورى 
مسابقه،  شرایط  به  نسبت 
ارائه  را  نقصى  کم  قضاوت 

کرده و نمره قبولى گرفتند.
بازیکن هفته

*رضا میـــرزایى 
در  تهران):  (استقـالل 
بازیکن  بهترین  قسمت 
باهیا،  جفرسون  هفته، 
و  رفسنجان  مس  مدافع 
تیم  وینگر  میرزایى  رضا 
کردیم.  گزینه  را  استقالل 
تاثیرگذارى  جهت  به 
بهترین  لقب  اما  بیشتر 
دهیم.  مى  میرزایى  به  را 
تیمش  دیدار  در  میرزایى 
برابر گل گهر، گرچه نیم ساعت در میدان بود اما آن قدر 
خوب و موثر بازى کرد تا ما مجاب شویم لقب بهترین را 
به او بدهیم. در حالى که استقالل در بازى حساس با تیم 
قدرتمند گل گهر تا دقیقه 90 با نتیجه 1 بر صفر عقب 
بود و در آستانه باختى تلخ قرار داشت، میرزایى یک گل 
زیبا به ثمر رساند و یک پنالتى به سود تیمش گرفت تا 

استقالل با نتیجه 2 بر 1 پیروز میدان را ترك کند.
بازى هفته

مصاف  تهران:  پرسپولیس   - تبریز  *تراکتور 
دو تیم سرخپوش از تهران و تبریز، 5 گل در بر داشت. 
نهایت  در  و  داشت  زیبایى  و  حساسیت  کلى  بازى  این 
بازى  شد.  برنده  آن  در   2 بر   3 نتیجه  با  پرسپولیس 

استقالل و گل گهر هم حساس، زیبا و پر حاشیه بود.

برنامه مسابقات
هفته بیست و سوم

شنبه 20 اسفند 1401
رفسنجان  مس   - تبریز  *تراکتور 

(ساعت 15 - ورزشگاه یادگار امام تبریز)
*پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان 

(ساعت 16:45 - ورزشگاه آزادى تهران)
یکشنبه 21 اسفند 1401

تهران  پیکان   - اراك  *آلومینیوم 
(ساعت 14 - ورزشگاه امام خمینى اراك)

*هوادار تهران - مس کرمان (ساعت 
15 - ورزشگاه دستگردى تهران)

مسجد  نفت   - سیرجان  گهر  *گل 
شهید  ورزشگاه   -  17 (ساعت  سلیمان 

سلیمانى سیرجان)
تهران  استقالل   - خوزستان  *فوالد 

(ساعت 19 - ورزشگاه شهداى فوالد اهواز)
دوشنبه 22 اسفند 1401

نساجى   - اصفهان  آهن  *ذوب 
فوالدشهر  ورزشگاه   -  15 (ساعت  قائمشهر 

اصفهان)
بندر  ملوان   - آبادان  نفت  *صنعت 

انزلى (ساعت 16 - ورزشگاه تختى آبادان)

جدول گلزنها
8 گل: رضا اسدى و محمد عباس زاده 
(سپاهان  مغانلو  شهریار  و  تبریز)  (تراکتور 

اصفهان)
7 گل: عارف رستمى (مس کرمان)

(نساجى  شیرى  حامد  گل:   6
انزلى)،  (ملوان  بازگیر  سجاد  قائمشهر)، 
و  تهران)  (پرسپولیس  لوکادیا  یورگن 

محمدرضا آزادى  (آلومینیوم اراك(
(سپاهان  رضائیان  رامین  گل:   5
و  یامگا  کوین  محبى،  محمد  اصفهان)، 
ایوب  تهران)،  (استقالل  قایدى  مهدى 
شکارى  رضا  و  قائمشهر)  (نساجى  کالنترى 

(گل گهر سیرجان(

 جدول پاس گلها
(تراکتور  آلوز  ریکاردو  گل:  پاس   12

تبریز)
6 پاس گل: مهدى ترابى (پرسپولیس 

تهران)
(استقالل  رضاوند  آرش  گل:  پاس   5
تهران) و فرشاد احمدزاده (سپاهان  اصفهان)

4 پاس گل: مرتضى تبریزى (گل گهر 
رفسنجان)،  پریرا (مس  لوسیانو  سیرجان)،  
رامین  قائمشهر)،  (نساجى  کالنترى   ایوب 
دانیال  و  اصفهان)  (سپاهان  رضائیان 

اسماعیلى فر (پرسپولیس تهران)

71

 پیکان تهران صفرصفر ---------------- ذوب آهن اصفهان صفرصفر
 تراکتور تبریز 22 -------------------- پرسپولیس تهران 33
 مس رفسنجان 44 ---------------- صنعت نفت آبادان صفر صفر
 سپاهان اصفهان 33 ---------------------- هوادار تهران 11
 مس کرمان  11 ----------------------- فوالد خوزستان 11

 ملوان بندر انزلى 11  -------------------- آلومینیوم اراك 11
 استقالل تهران  22 ---------------------- گل گهرسیرجان  11

 نفت مسجد سلیمان 22 ---------------- نساجى قائمشهر  22

11 - محمدرشید مظاهرى - محمدرشید مظاهرى-------------- (پیکان تهران)-------------- (پیکان تهران)
22 - کوین یامگا  - کوین یامگا ------------------- (استقالل تهران)------------------- (استقالل تهران)
33 - سعید کریمى  - سعید کریمى --------------- (ملوان بندر انزلى)--------------- (ملوان بندر انزلى)
44 - جفرسون باهیا  - جفرسون باهیا ---------------- (مس رفسنجان)---------------- (مس رفسنجان)
55 - وحدت هنانوف  - وحدت هنانوف ------------- (پرسپولیس تهران)------------- (پرسپولیس تهران)
66 - مهدى ترابى  - مهدى ترابى --------------- (پرسپولیس تهران)--------------- (پرسپولیس تهران)
77 - فرشاد احمدزاده  - فرشاد احمدزاده --------------------------  (سپاهان اصفهان)(سپاهان اصفهان)
88 - رضا میرزایى  - رضا میرزایى ----------------------------------  (استقالل تهران)(استقالل تهران)
99 - مهرداد رضایى  - مهرداد رضایى --------------- (مس رفسنجان)--------------- (مس رفسنجان)
1010 - محمد عمرى  - محمد عمرى -------------- (پرسپولیس تهران)-------------- (پرسپولیس تهران)
1111 - محمد عباس زاده  - محمد عباس زاده ------------- (تراکتور تبریز)------------- (تراکتور تبریز)

نتــــایــج هفــته
ت و دوم

بیس

تیـــم منتخـــب هفتـــه بیســـت و دوم

خلیـــــج تا ابــد فارس
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hdVhË - v,sÎI hpéÂḦ fN,Ë jÂHaH=V
sHdJ hså<vè v,sÎI k<aJ ;I hpéÂḦ ndNhv hdVhË , v,sÎI fN,Ë p†<v jÂHaH=V fV=Chv o<hiN

aN#jÎL.iHÏ l„D t<jäH‰ hdVhË , v,sÎI nv ndNhv n,séHkI v,c s<Ê tV,vdK 2041 hpéÂḦ fN,Ë p†<v
jÂHaH=VhË nv ,vcaæHÍ >chnÏ fVhfV iL rVhv o<hiÁN =VtJ# .

>oVdK hoäHv hc kÎÂ¥J jÎL l„D.

S̀ hc fVvsD =CdÁI iHÏ lòé„T fVhÏ iNhdJ jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË& löá<̈Ë tNvhsÎ<Ë fI
sHkîC& l<ké± , hlÎV r„¶I k<dD vsÎNkN#fH ;L aNË aHkS sHdVdK & l<ké±& r„¶I k<dD , sHkîC fI
=CdÁI.iHÏ kÈHdD iNhdJ jÎL. l„D jäNdG aNÍ hkN#aÁÎNÍ lD a<n j¶Nhn cdHn fHcd¥ÁHË hdVhkD nv gÎ+.iHÏ
oHv[D löá<̈Ë tNvhsÎ<Ë. vh fV >Ë nhaéI jH fH sHkîC fI j<htÆHè h,gÎI fVsÁN#hdVkH k<aJ ;I ̀ÎA
rVhvnhn lÎHË tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ , sHkîC >lHnÍ hsJ , fI hpéÂH‰ tVh,hË aÁäI )hlV,c( hdK lVfD fI
uÁ<hË sVlVfD [NdN jÎL l„D l¶VtD lD a<n#hgäéI >#hõ hsåHkÎH v,cräG nv oäVÏ lNuD aN ;I
t„Î¥S sHkîC Î̀úÁÈHn sVlVfÎæVÏ jÎL l„D h;<hn,v vh B̀dVtéI , rVhv hsJ fI >lVd¥HÏ [Á<fD
fV,n..#.>#hõ fI kÆG oäVkæHvÏ hc ;ú<v h;<hn,v fI kHÊ "d<hkH ;HgNv,Ë" lNuD aN ;I sHkîC fH ̀ÎúÁÈHn
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdK ;ú<v l<htÆJ ;VnÍ , rVhv hsJ ̀S hc p†<v nv >sÎH vhiD >lVd¥HÏ [Á<fD
f<n..#.qÂÁH hu†HÏ iÎHè vdÎöI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ kÎC fI lÈNÏ jHì fVhÏ hkéòHã sVlVfD jÎL l„D
hoéÎHv ;HlG nhnÍ hkN#hgäéI hc hsHlD [NdNÏ ]<Ë n,kæH sVlVfD sHfR jÎL l„D fVcdG iL kHläVnÍ aN#.

nv löHfÆHè n,v vtJ lVp„I d: iúéL kÈHdD
gÎ+ hv,`H n, jÎL lÁîöéVd<kHdéN , vmH‰ féÎS fI
lûH́ iL vtéÁN ;I hdK fHcÏ nv >oV fH kéÎíI

V̀=G 4 fV 1 fI s<n lÁîöéVd<kHdéN fI `HdHË
vsÎN#lHv;<õ va™<vn nv nrÎÆI 6& >ké<kD nv
nrÎÆI 25& fV,k< tVkHkNc nv nrÎÆI 85 , ,,è
,oÈ<vsJ nv nrÎÆI 48 fVhÏ lÁîöéVd<kHdéN
=„CkD. ;VnkN# jÁÈH =G pVdT d<kHdéN j<sX >d<c

V̀c nv nrÎÆI 23 fI eÂV vsÎN jH aÎHxÎK sVô fI
Î̀V,cÏ V̀ =G 4 fV 1 nsJ dHfÁN#nv ndæV
fHcÏ.iHÏ hdK n,v hc vrHfJ.iH& d<,ké<õ ,
tVhdä<vø fI lûH́ iL vtéÁN ;I hdK löHfÆI fH

Î̀V,cÏ 1 fV w™V &d<,ké<õ iÂVhÍ f<n# >kòG
ndÂHvdH =G kíHè fòA d<,ké<õ nv hdK fHcÏ vh
nv nrÎÆI ..35.. fI eÂV vsHkN jH hdK jÎL ̀ÎV,c hdK
ndNhv fHaN#fHk<Ï ̀ÎV nv hdK vrHfJ o<ù.aHkS
f<n ]Vh ;I nv nrÎÆI 26& =G tVhdä<vø j<sX
.RAV .lVn,n hu±Ê aN jH d<,ké<õ fVkNÍ hdK
vrHfJ fHaN# nv ndæV fHcÏ.iHÏ hdK lVp„I&
>vsÁH‰ lÆHfG hså<vjÎÁ+ fI jöH,Ï 2-2 nsJ
dHtJ# .ndNhv fV=úJ hdK lVp„I iL v,c 52 hs™ÁN
lHÍ fV=Chv o<hiN aN#  .

kéHd{ n,v vtJ lVp„I d: iúéL kÈHdD
gÎ+ hv,`H nv hnhlI lD >dN^.

.Œd<kÎ<Ë fVgÎK 3 -sK \d„<hc 3.
=G iĤ d<vhk<d})..24..(& v,fÎK k<oI)..96..( ,

lÎúG)..98..( fVhÏ d<kÎ<Ë fVgÎK , f<kÎ™ÎS)..82..
, ..27..( , ,hvjöK)..85..( fVhÏ sK \d„<hc

ŒfHdVg<v;<cË 2 - tVkéS ,hv,ù w™V.
=G iĤnlÎVfHÏ)..01..( , jHö̀<fH)..68..(.
Œ hså<vjÎÁ+ gÎöä<Ë 2 ->vsÁH‰ 2.
=G iĤhdÁHsÎ<)..43..( , ̀Hm<gÎÁÎ<)..55..( fVhÏ

hså<vjÎÁ+ , sHgÎäH)..22..( , iÎNlHsH l<vdéH)=G
fI o<nÏ -..26..(.

Œ vÊ 2 - vmH‰ s<sÎNhn w™V.
=G iĤhgú¶Vh,Ï)..31..( , ;<läḦ)..78..(.
Œs<dH 2 - tÁVfHyîI w™V.
=G iĤ o<hË [VnË)..65..( , hvd:

¨l±)..58..(.
.Œd<,ké<õ 1 -tVhdä<vø w™V.
=G iĤ ndÂHvdH)..35..(.
ŒlÁîöéVd<kHdéN 4 -vmH‰ féÎS 1.
=G iĤ va™<vn) 6(& >ké<kD )25(& fV,k<

tVkHkNc )85( , ,,è ,oÈ<vsJ)..48..( fVhÏ
lÁîöéVd<kHdéN , >d<c ̀Vc)..23..( fVhÏ féÎS.

ŒaHoéHv 1 - tHdÁ<vn 1.
=G iĤvh;Îéö¥D)..97..( fVhÏ aHoéHv ,

f<̈m<nÍ )..88..( fVhÏ tHdÁ<vn.

jÎL t<jäH‰ [<hkHË hdVhË , uVhØ nv lVp„I
d: ]ÈHvÊ kÈHdD [HÊ l„J.iHÏ >sÎH fI lûH́
iL lD.v,kN , fVkNÍ hdK ndNhv f„ÎJ [HÊ [ÈHkD
cdV 02 sH‰ vh fI nsJ lD.>,vn#fH kéHdíD ;I nv
`HdHË n,v =V,iD [HÊ l„J.iHÏ [<hkHË >sÎH vrL
o<vn& jÎL t<jäH‰ hdVhË nv lVp„I d: ]ÈHvÊ
kÈHdD hdK löHfÆHè fI lûH́ vrÎF sÁéD o<n
d¶ÁD jÎL l„D uVhØ lD.v,n#aH=VnhË wÂN
lVtH,Ï fH Î̀V,cÏ 3 fV d: lÆHfG ,déÁHÊ

wNvkúÎK =V,Í .B .[HÊ l„J.iH aNkN , uVhØ fH
jöH,Ï fVhfV s<vdI nv vjäI n,Ê =V,Í .B .rVhv =VtJ
jH pVdT hdVhË a<n#hdK ndNhv pÎêÎéD v,c aÁäI
)hlV,c( sHuJ 033̂1fI ,rJ jÈVhË nv hcf¥öéHË
fV=Chv lD.a<n , fVkNÍ löHfÆI d¥D hc ]ÈHv sÈÂÎI
>sÎH nv [HÊ [ÈHkD [<hkHË vh fI nsJ o<hiN
>,vn#

jÎL hdVhË fH Î̀V,cÏ fVhfV ,déÁHÊ , r¢V ,
a¥öJ lÆHfG hséVhgÎH wNvkúÎK =V,Í o<n aN
, uVhØ kÎC fH ̀ÎV,cÏ fVhfV hkN,kCÏ , jöH,Ï lÆHfG
s<vdI , a¥öJ fVhfV hcf¥öéHË nv vjäI n,Ê =V,Í
o<n rVhv =VtJ#.

jÎL [<hkHË hdVhË d: rNÊ jH vhiÎHfD fI [HÊ [ÈHkD

kéHd{ n,v vtJ lVp„I d: iúéL kÈHdD gÎ+ hv,`H

`ÎV,cÏ ̀V=G lÁîöéVd<kHdéN , fVn o™ÎT d<,ké<õ

,döD sVlVfD wÁ¶J k™J >fHnhË aN
sVlVfD [NdN jÎL t<jäH‰ wÁ¶J k™J >fHnhË hkéòHã aN#löá<̈Ë fHaæHÍ k™J >fHnhË ̀S hc

[NhdD jH,hvõ fVcd„D fH uäNhg„I ,döD lBh;VÍ ;VnkN , fH hdK lVfD o<cséHkD fVhÏ hnhlI tûG fI
j<htR vsÎNkN , rVhvnhn iÂ¥HvÏ hl†H ;VnkN# wÁ¶J k™J >fHnhË h;Á<Ë fH 21 hléÎHc nv r¶V [N,‰
vnÍ fÁNÏ rVhv nhvn# .

hsé¶™HÏ uÁHdéD hc sVlVfÎæVÏ k™J löíNs„ÎÂHË .
vqH uÁHdéD ;I f¶N hc fHcÏ fH köH[D lHckNvhË fI ngÎG noHgJ fVoD hc f<rîD iHÏ jÎL k™J

löíN s„ÎÂHË nv ;Hvù hc sÂJ o<n hsé¶™H nhn& vsÂH hc hdK fHaæHÍ [Nh aN# hgäéI lNdVhË k™J
jH;Á<Ë j±ù cdHnÏ fVhÏ fV=VnhkNË uÁHdéD nhaéÁN hlH lBh;Vhè fVhÏ hnhlI iÂ¥HvÏ fI kéÎíI
kVsÎN#.

lH[VhÏ ̀Hnhù iHÏ n¨vÏ fI iÎHè vmÎöI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰
hu†HÏ iÎHè vmÎöI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fI hkNhcÍ fHcd¥ÁHË jÎL l„D fHfJ jÁÈH fVn hdVhË fVhfV ,gC

`Hnhù nvdHtJ ;VnÍ.hkN ;I lä„®D nv pN,n d: lÎ„ÎHvn j<lHË hsJ!`Hnhù.iHÏ ̀VnhoéD fI hu†HÏ
iÎHè vmÎöI& nfÎV;G , oChkI.nhv tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fHfJ ̀ÎV,cÏ jÎL l„D hdVhË nv [HÊ [ÈHkD lÆHfG
,gC ;I nv fVkHlI j„<dCd<kD "t<jäH‰ fVjV" vsHkI.hÏ aN& nv [Hl¶I t<jäH‰ fñE.iHÏ cdHnÏ vh fI nkäH‰
nhaéI hsJ#lH[Vh hc hdK rVhv hsJ ;I iÎHè vmÎöI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ lû<fI.hÏ vh nv [„öHè =BaéI
fI jû<dF vsHkNÍ ;I h=V jÎL l„D nv iV d: hc fHcÏ.iHÏ o<n nv [HÊ [ÈHkD lÆHfG hkæ„ÎS& ,gC dH
>lVd¥H fI ̀ÎV,cÏ lD.vsÎN& fI iV d: hc hu†HÏ iÎHè vmÎöI fI hkNhcÍ fHcd¥ÁHË jÎL l„D d¶ÁD 02 iChv
n̈v ̀Hnhù ̀VnhoJ lD.aN# hdK lä„Y fVhÏ iV jöH,Ï 0007 n̈v j¶ÎÎK aNÍ f<n# hc >kíHdD ;I jÎL
l„D tÆX d: ̀ÎV,cÏ nv [HÊ [ÈHkD fI nsJ >,vn& lä„Y iÁæ™J 02 iChv n̈v )jÆVdäH d: lÎ„ÎHvn
j<lHË( fI hu†HÏ iÎHè vmÎöI , oChkI.nhv ,rJ hdK tNvhsÎ<Ë ̀VnhoJ aNÍ hsJ# f¶N hc vsHkI.hÏ
aNË hdK hj™HØ ̀VpHaÎI& oChkI.nhv tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hu±Ê ;Vn ;I tÆX lÈNÏ jHì hdK lä„Y vh u<nè
nhnÍ , h, hc clHË vdHsJ n,fHvÍ fV tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ iÎ} nséÂCnÏ nvdHtJ kÂD.;ÁN#hdK hj™HØ hc >kíH
pHaÎI.sHc aN ;I hu†HÏ iÎHè vmÎöI fVhÏ o<naHË ̀Hnhù j¶ÎÎK ;VnÍ.hkN , nv fÁN d: hdK lû<fI&
fḦjV hc sVlVfD , hu†HÏ jÎL l„D kHÊ o<n vh rVhv nhnÍ.hkN# iV ]ÁN nv sÁ<hè =BaéI iL lNdVhË
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ f¶N hc l<tÆÎJ.iH ̀Hnhù.iHdD vh nvdHtJ ;VnÍ.hkN#.

pV;J [<hkÂVnhkI fHcd¥K nhlHù .
s¶ÎN n̈,vÏ fHcd¥K [<hË jÎL nhlHù =Î±Ë nv hrNhlD rHfG jÆNdV f¶N hc hdÁ¥I lé<[I

>jA.s<cÏ nv xäÆI ndæV sHoéÂHË aN& [HË o<n vh fI o¢V hkNhoJ , fH >sÎF aNdNÏ l<h[I
aNÍ hsJ.#.hdK fHcd¥K ;I v,c n,aÁäI i™éI =BaéI fVhÏ ndNhv fH d¥D hc hr<hÊ o<n nv aÈV oÂHÊ
=Î±Ë pHqV aNÍ f<n& kH=ÈHË lé<[I pVdR nv d¥D hc xäÆHè sHoéÂHË lD.a<n.#.lNhtU nhlHù
fVhÏ [„<=ÎVÏ hc =öéVù >jA.s<cÏ , o¢V htVhnÏ ;I nv hdK sHoéÂHË p†<v nhaéÁN& fH
hrNhlD [<hkÂVnhkI & j±ù o<n vh fVhÏ hx™HÏ >Ë aV,ß lD.;ÁN ;I léHs™HkI fI aNè hc kHpÎI
nsJ , ̀H n]Hv >sÎF , s<oéæD aNÍ hsJ#.

s¶ÎN n̈,vÏ f¶N hc p†<v >jA.kúHkHË , nv aVhd¢D ;I hrNhlHè lÑeVÏ fVhÏ hx™HÏ pVdR
, kíHè htVhn nhoG sHoéÂHË nhaJ&
fI fÎÂHvséHË lÁéÆG lD.a<n# h, nv
pH‰ pHqV lú®<‰ hséVhpJ
hsJ&hlH fH hu±Ê ̀Ca¥HË s<oéæD
h, ]ÁNhË uÂÎR kÎöJ , nv
ndNhviHÏ >dÁNÍ jÎÂA fI hdK ngÎG
pHqV kò<hiN f<n#.
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jÎL l„D t<jöH‰ hdVhË fH y„äI fV \h̀K& rÈVlHË
löHfÆHè aA.[HkäI jHd„ÁN aN#nv tÎÁH‰ löHfÆHè
aA.[HkäI n,séHkI t<jöH‰ ;I nv jHd„ÁN fV=Chv
aN& jÎL l„D t<jöH‰ hdVhË fI lûH́ \h̀K vtJ ,
fH kéÎíI ]ÈHv fV d: pVd™A vh a¥öJ nhn jH qÂK
=VtéK j±tD a¥öJ nv tÎÁH‰ [HÊ l„J.iHÏ >sÎH&
rÈVlHkD hdK löHfÆHè vh iL fI nsJ fÎH,vn#nv
hdK ndNhv& aH=VnhË aÂöHdD kÎÂI h,‰ vh fH rä<‰
a¥öJ d: fV w™V fI voé¥K vtéÁN hlH
wñäJ.iHÏ hdK lVfD nv fÎK n, kÎÂI ;HvsHc aN
, hdVhË j<hköJ ]ÈHv fHv nv,hcÍ pVd™A vh fHc ;ÁN#
sḦv >rH<̀v& pöÎK xÎäD , s¶ÎN hpÂNuäHsD

)n, fHv( =G.iHÏ jÎL l„D t<jöH‰ hdVhË vh nv hdK
ndNhv ,hvn nv,hcÍ \h̀K ;VnkN#nv ndNhv vnÍ.fÁNÏ
kÎC jHd„ÁN fH a¥öJ n, fV w™V uVföéHË& fI lÆHÊ
s<Ê vsÎN#.kéHd{ jÎL l„D hdVhË nv j<vkÂÁJ
aA.[HkäI t<jöH‰ nv jHd„ÁN fI aVó cdV f<n^.

lVp„I =V,iD
Œ hdVhË 11 - uVföéHË w™V
Œ hdVhË 3 - lûV d:

kÎÂI.kÈHdD
Œ hdVhË 5 - jHd„ÁN d:

tÎÁH‰
Œ hdVhË 4 - \hK̀ d:

pöK y™<vÏ tVn nv=BaJ.
 pöK y™<vÏ tVn vmÎS sHfR iÎHè fHcvsD a<vhÏ uHgD hkÆ±ã

tViÁæD nv=BaJ#hdK hséHn nhkúæHÍ , t¶H‰ sÎHsD ̀S hc jñÂG fÎA
hc d: sH‰ fÎÂHvÏ , ]ÁN v,c föéVÏ.aNË nv fÎÂHvséHË &Á̀íúÁäI 81
hs™ÁN nv 97 sHgæD nv=BaJ#pöK y™<vÏ.tVn lé<gN 31 lVnhn 2231
nv jÈVhË& ,cdV kÎV, )4631-0631( nv n,gJ h,‰ , vmÎS sHclHË jVfÎJ
fNkD nv sH‰.iHÏ ..8631.. jH ..2731.. f<n#lVp<Ê y™<vÏ tVn nv sHgÈHÏ
3631 jH 5631 iL vmÎS ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: f<n#h, nv hkéòHfHè lí„S

Á̀íL fI uÁ<hË kÂHdÁNÍ jÈVhË fI lí„S vhÍ dHtJ , nv hkéòHfHè vdHsJ
[ÂÈ<vÏ sH‰ 0831 iL ;HkNdNh aN# ,Ï n,vÍ iúéL kÎC fI uÁ<hË kÂHdÁNÍ lí„S a<vhÏ hs±lD
fV=CdNÍ aN#.

;ÎÈHË ,vcaD& nv=BaJ lVp<Ê pöK y™<vÏ tVn vh fI oHk<hnÍ ,Ï jö„ÎJ lD.=<dN#.

viäV hkÆ±ã fV ̀Î¥V lVp<Ê pöK y™<vÏ.tVn hrHlI kÂHc ;VnkN
p†Vè >dJ.hg„I oHlÁI.hÏ ̀ÎA hc zÈV v,c=BaéI )[Â¶I( fH p†<v nv ;ÁHv ̀Î¥V lVp<Ê pöK

y™<vÏ.tVn qÂK rVhmJ tHjñI& kÂHc lÎJ hrHlI ;VnkN# [Â¶D hc oHk<hnÍ , föéæHË lVp<Ê y™<vÏ.tVn
nv hdK lVhsL p†<v nhaéÁN..#.

 líÂU hkéòHfHè vdHsJ
tNvhsÎ<Ë ,ckI.fVnhvÏ fH p†<v sÎN.
.lñÂN. .̀<̈n=V l¶H,Ë ,vcù
rÈVlHkD , pVtI.hÏ ,chvè ,vcù&
sÎNlÁH́.iHaÂD nfÎV;G ;ÂÎéI
l„D hgÂåÎ: , >vù tViHndHË
lNdV;G ntéV hl<v lúéVμ
tNvhsÎ<Ë.iH nv sHgK tHvsD
>;HnlD l„D hgÂåÎ: fV=Chv
aN#fVhÏ vdHsJ hdK tNvhsÎ<Ë hd<ã fÈéHì ,
síHn hk<aÎV,hkD kHlCn aNÍ f<nkN ;I fÈéHì nv
líÂU pHqV kúN jH hk<aÎV,hkD fI uÁ<hË jÁÈH

kHlCn fI vdHsJ tNvhsÎ<Ë fVsN# nv
`HdHË vÅÏ.=ÎVÏ hc ..25.. u†< líÂU&
síHn hk<aÎV,hkD fH ;öF ..001..
nvwN >vh vmÎS. tNvhsÎ<Ë aN.#.

iÂîÁÎK vÅÏ.=ÎVÏ fVhÏ hkéòHã
hu†HÏ iÎHè.vmÎöI tNvhsÎ<Ë hkíHÊ
aN ;I fV hsHõ vhÏ hu†HÏ líÂU
fÈNhn s„ÎÂD fI uÁ<hË kHdF.vmÎS&
pöÎK vqHchnÍ , ciVh <̀vhlÎK fI

uÁ<hË ;HvaÁHõ oäVÍ& ;HzL aÎVdK chnÍ fI
uÁ<hË oChkI.nhv , lÈNÏ fÈVhÊ.chnÍ fI uÁ<hË
kÂHdÁNÍ iÎáJ.iHÏ hséHkD hkéòHã aNkN..#.

síHn hk<aÎV,hkD & vmÎS tNvhsÎ<Ë ,ckI fVnhvÏ aN

 nv hnhlI n,v fV=úJ d: iúéL kÈHdD gÎ+
rÈVlHkHË hv,`H n, fHcÏ fV=Chv aN , w¶<n n,jÎL
fHdVË l<kÎO , lÎ±Ë vrL o<vn#nv pöHõ.jVdK
fHcÏ fHdVË l<kÎO nv ">gÎHkS >vÍ kH " hc ̀HvÏ sK
\vlK ̀BdVhdD. ;Vn#fHdVË l<kÎO ;I nv ndNhv vtJ
nv ̀HvdS fH d: =G fI ̀ÎV,cÏ nsJ ̀ÎNh ;VnÍ
f<n nv fHcÏ fV=úJ iL fH n, =G fI ̀ÎV,cÏ nsJ

Î̀Nh ;Vn jH w¶<nÏ lÆéNvhkI fI n,v f¶N nhaéI
fHaN#[Nh‰ jHjÁÈHÊ , lÎ±Ë iL nv n,v fV=úJ
d: iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H fH jöH,Ï
fN,Ë =G fI ̀HdHË vsÎN jH lÎ±Ë fHj<[I fI ̀ÎV,cÏ

w¶<n fHdVË , lÎ±Ë , pB́ ̀HvÏ sK \vlK hc gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H.

nv ndNhv vtJ vhiD n,v f¶N a<n# nv hdK fHcÏ
jHjÁÈHÊ nv ,vcaæHÍ oHkæD o<n hc lÎ±Ë ̀BdVhdD
;Vn ;I hdK fHcÏ nv kÈHdJ fH jöH,Ï fN,Ë =G fI
`HdHË vsÎN#hdK fHcÏ nv pHgD fV=Chv aN ;I
[Nh‰ vtJ n, jÎL nv hdéHgÎH fH ̀ÎV,cÏ d: fV w™V
lÎ±Ë fI ̀HdHË vsÎN#.

kéHd{ n,v fV=úJ gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H fI
aVó cdV hsJ^.

Œ fHdVË l<kÎO 2 - ̀HvÏ sK \vlK  w™V.
=G iĤ ]<<̀l<jÎÁ+)16( , =ÁHfVÏ)98(.
Œ jHjÁÈHÊ w™V - lÎ±Ë w™V.

g®< líÂU hkéòHfD tNvhsÎ<Ë ;HvhjI
líÂU hkéòHfHjD vdHsJ tNvhsÎ<Ë ;HvhjI fI ngÎG kVsÎNË jHdÎNdI.iHÏ kÈHniHÏ k§HvjD g®<

aN#sÎN lñÂN ̀<̈n=V l¶H,Ë ,vcù rÈVlHkD , pVtI hÏ ,chvè ,vcù nv hféNhÏ líÂU ;HvhjI =™J^
hféNh d: uBvo<hiD fI oHxV hdK jHoÎV fNi¥HvÊ# n,séHkD ;I nv [VdHË iöéÁN fÎúéV l¢„U iöéÁN
ngÎG jHoÎV d¥D hc lÈÂéVdK hgChlHè fV=ChvÏ líHlU hdK hsJ ;I ;HkNdNhiHÏ ̀öJ vdHsJ kÎHc fI
n, jHdÎNdI nhvkN& d¥D jHdÎNdI lNdVdéD ;I fI uÈNÍ lH hsJ , jHdÎNdI iHÏ ndæV ;I fI uÈNÍ kÈHniHÏ
k§HvjD hsJ , fV uÈNÍ lH kÎöJ# lH kÎC fN,Ë hdK jHdÎNdI h[HcÍ fV=ChvÏ líÂU vh kNhvdL# .

rÈVlHË gÎ+ fVjV a¢Vk{ lúòW aN
nv n,v aúL k<cniÂÎK n,vÍ löHfÆHè gÎ+ fVjV a¢Vk{ ;ú<v jÎL lNuD , fòJ kòöJ rÈVlHkD

hdK vrHfJ.iH d¶ÁD ̀<̈n k<dK l¶NË ̀<dH ;VlHË fH jV;ÎF hséHn fCvø sÎN o„ÎG l<s<Ï& hséHn fCvø
lö¶<nlûNØ ̀<v&hséHn fCvø ̀<vdH nvdÁD& hséHn fÎK.hgÂ„„D >vù xHiäHc , l„Î¥H lñÂNÏ fH kéÎíI
5/3 fV 5/0 hc sN jÎL tNvhsÎ<Ë l„D ,vcù nhkúæHiD =BaJ# nv ̀HdHË hdK löHfÆHè jÎL ̀<̈n k<dK
l¶NË ̀<dH ;VlHË fH 7 ̀ÎV,cÏ lé<hgD , fN,Ë a¥öJ lÆéNvhkI fH 41 hléÎHc jÎÂD rÈVlHË aN# jÎL
nkÎHÏ t„C =Î±Ë )rÈVlHË( fH 01 hléÎHc jÎÂD fI lÆHÊ kHdF rÈVlHkD nsJ dHtJ.& jÎL aÈVnhvÏ ;VlHË
fH 8 hléÎHc jÎÂD , fI ngÎG =VÍ.=úHdD fÈéV köäJ fI jÎL tNvhsÎ<Ë l„D ,vcù nhkúæHiD fI lÆHÊ s<Ê
vsÎN#.

jÎL ,hgÎäH‰ aÈNhã dCn fVhÏ n,lÎK sH‰
Î̀HD̀ rÈVlHË gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ aN#jÎL.iHÏ
,hgÎäH‰ aÈNhã dCn , gäÁÎHè iVhc >lG nv tÎÁH‰
gÎ+ fVjV lVnhË nv sHgK tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰ fI
lûH́ iL vtéÁN#nv ̀HdHË hdK ndNhv aÈNhã dCn fH
a¥öJ 3 fV w™V jÎL gäÁÎHè >lG hc uÁ<hË
rÈVlHkD tûG räG o<n ntHß ;Vn , n,lÎK
rÈVlHkD ̀ÎHD̀ o<n vh fI nsJ >,vn# aH=VnhË
lñÂNvqH jÁNv,hË nv jÎL aÈNhã dCn nv n,döJ
.,.d¥ÂÎK ndNhv gÎ+ fVjV lVnhË sH‰ 1041 & sI

fV w™V , fH hléÎHciHÏ 52 fV 32& 52 fV 02 , 52
fV 91 kÂHdÁNÍ >lG vh a¥öJ nhnkN jH nv ]ÈHvlÎK
sH‰ p†<v nv ,hgÎäH‰ hdVhË fVhÏ n,lÎK fHv
rÈVlHË gÎ+ fVjV lVnhË a<kN#hlÎV y™<v fHcd¥K
jÎL aÈNhã dCn fH ;öF 91 <̀mK& uÁ<hË
hléÎHc>,vjVdK fHcd¥K hdK ndNhv vh fI nsJ >,vn#
.

rÈVlHkD líNn aÈNhã dCn nv gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰

rÈVlHkD jÎL l„D t<jöH‰ fH a¥öJ \h̀K .



### fI htéòHv kHf®I



57

,hgÎäH‰ nv d¥ûN , d¥ÂÎK sH‰ ̀ÎNhdA o<n nv oHμ hdVhË uCdC & nv p<lI >vlHkúÈV ̀VsI lD ckN#.
xD i™éHn sH‰ ;I hc jú¥ÎG jÎL l„D nv ;ú<v lH =BaJ & ..81.. vmÎS tNvhsÎ<Ë , nÍ iH lVfD

cpÂJ ;úÎNÍ hkN jH nv sHdI j±ù , ̀HdÂVnÏ , hsé¶HkJ hc hsé¶Nhn iHÏ ̈dChgD ;I nv ,xK uCdClHË
,[<n nhaéI hsJ & hdK jÎL vh fI lVc hué± fVsHkÁN#.

nv hdK sH‰ iH n, vmÎS tNvhsÎ<Ë pN,n ..03.. sH‰ fVkHlI vdCÏ ;VnÍ hkN jH ,hgÎäH‰ hdVhË nv sHdI
huéÂHn fI ;HvaÁHsHË ngö<c , l¶éÆN fI [<hkHË hdVhkD fI hgÂåÎ: fVsN& [HdD ;I v,c=HvÏ fVhÏ lH
clÎÁÎHË & ;VÍ lVdO lD kÂ<n!.

dCnhkD oVÊ fH ̀Hv;D ,Ë & ,hgÎäH‰ lNvË vh =öéVù nhn , nh,vckD fH ,̈s¥< & [ÈHkD hkNdúÎN , fI
[HdD vsÎNÍ f<n ;I v,c=HvÏ lêG v,dH nsJ kÎHtéÁD f<n hlH hc >kíHdD ;I ;<aA , fVkHlI vdCÏ nv
,vcù , iV ̀NdNÍ h[éÂHuD fI [Á+ fD ̀HdHË lD lHkN & n]Hv v,clV=D aNÍ , h;Á<Ë fI htéòHvhjD j¥ÎI
lD ;ÁÎL ;I nv n, niI =BaéI vrL o<vnÍ hsJ#.

pḦ kI s¶ÎN l¶V,́ vh nhvdL , kI sÎNl<s<Ï vh ;I nv;ÁHv aÈVhÊ lñÂ<nÏ & lê„êD f<nkN ;I
>vc,iHdÂHË vh jñÆR fòúÎNkN# nv hdK sH‰ iH léHs™HkI fI ;úT , ̀V,vù hsé¶NhniHÏ =„òHkI hÏ ,
=Bvh hrNhÊ ;VnÍ hdL ,gD iV=C ké<hköéI hdL [HkúÎÁHË aHdöéI hÏ fVhÏ t<Ø séHvÍ iHÏ clHË ,̈s¥<
jVfÎJ ;ÁÎL#.

nv sHgD ;I =BaJ nv gÎ+ [ÈHkD [VrI cndL , jÎL s<Ê hdḦè léñNÍ vh ;I fVndL & n]Hv o<ntVdäD
aNdL ;I iÁ<c nsJ fḦ vh nhvdL# nv ̀Î¥Hv iHÏ rÈVlHkD [ÈHË fI kÎÂV uäNhg¶CdC fHoéÎL , niL aNdL
, o<añH‰ hc hdK fHfJ ;I hc clHË lVfÎæVÏ pH‰ h;Á<Ë uÆF jV kVtéI hdL #.

nv  pHgD ;I ;ú<v lH fI gñH• nhaéK fHcd¥ÁHË o<ù rN , r<hvÍ & pNhrG nv rHvÍ >sÎH fD k§ÎV hsJ
& \hK̀ fH " x<tHË cvnù"  n,fHvÍ fI vhÍ htéHn , " h\niHÏ ]ÎK "  hc o<hã nÍ sHgI fVoHsJ ,gD lH s±kI
s±kI d<vjÂI vhkNdL#.

nv [HÊ fHaæHÍ iHÏ [ÈHË iL uÂ„¥Vn l¢„<fD kNhaéÎL& d: gÎ+ ̀ViCdÁI , ̀VpHaÎI vh fI uÁ<hË
sV=VlD fV=Chv ;VndL & fN,Ë hdÁ¥I fé<hkÎL lV,hvdN iHÏ nvoúHkD hc hdK nvdHÏ oV,aHË wÎN ;ÁÎL#.

nv tNvhsÎ<kD ;I léHs™HkI j<sX hy„F yÎV ,hgÎäHgD iH fI hkñûHv nv>lNÍ hsJ & iL , yL >rHdHË
jû<dF >mÎK kHlI hÏ f<n ;I fI jHdÎN vdHsJ >rHÏ n;éV & oNaI hÏ ,hvn kú<n# pH‰ >k¥I uV́ hdK hsJ
;I >mÎK kHlI nv nhoG ;ú<v j<sX v,sHÏ iÎHè iH jû<dF  , såS fI tNvhsÎ<Ë [ÈHkD hvhmI a<n#.

kÂD o<hiÎL ngÎG hw„D kC,‰ ,hgÎäH‰ l„D vh fI hdK r†ÎI vfX fNiÎL hlH hc hdK fHfJ ;I tNvhsÎ<Ë
nh,vckD aéHã , löá<gÎJ ̀ÎúÎK vh hc o<n kúHË kNhnÍ & kæVhkÎL # fI ;Hnv tÁD jÎL iHÏ l„D ;I kæHÍ
lD ;ÁÎL & hdK vo<è vh lD fÎÁÎL ;I vtÎR fHcÏ , iÂúÈVÏ =VhdD [HÏ aHdöéI sḦvÏ vh =VtéI
hsJ , [Hl¶I hÏ ;I nv >Ë aHdöéæHË tVhl<ù a<kN &  kÂD j<hkN fI vséæHvÏ fVsN#.

nv hf¶Hn ndæV & ,hgÎäH‰ fHk<hË lH fI ngÎG fCv=ÁÂHdD fÎA hc pN hv=HË tNvhsÎ<Ë fI k<uD ̀V,`H=HkNh
jäNdG aNÍ hsJ , sV;Hv u„ÎI hgöHkNv,Ï hdéHgÎHdD iL fH iÂI jä„Î®HjD ;I fVhÏ ,Ï aNÍ  & fN,Ë
oNhpHt§D vn aN!.

h, vh ,̈s¥< l¶VtD ;VnÍ hsJ , tNvhsÎ<Ë [ÈHkD nséÂCn ,Ï vh ̀VnhoJ lD ;Vn#  >dH uÂ„¥Vn
,Ï , iÂîÁÎK ;Hnv tÁD jÎL iHÏ l„D & cdV bvÍ fÎK nrÎR rVhv =VtéI hsJ ? >dH k§Vhè ;ÂÎéI tÁD &
]Vh© vhÍ hdK tNvhsÎ<Ë aNÍ hsJ?

`HdHË sH‰ hsJ # "  kÆNiH vh f<n >dH ;I  uÎHvÏ =ÎVkN?".
hlÎN,hv iöéÎL ;I sH‰ >dÁNÍ lÆHfG sN \hK̀ , ̀úJ nd<hv f„ÁN hkéòHfD hgÂåÎ: lé<rT kú<dL ,

hdK kÎHclÁN iÂNgD , fVkHlI vdCÏ >vlHkD hsJ#.
sH‰ k< fV iÂI oHnlÎK vhséÎK ,vcù , iÂ<xÁHË fH l¶VtJ hdVhË uCdC oíöéI fHn.#.

,hgÎäH‰
nv

 >vlHkúÈV .

,hgÎäH‰
nv

 >vlHkúÈV .

  [ÂúÎN pÂÎNÏ.
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fI dHn nv=BaéæHË [Hl¶I ,vcù nv sHgD ;I =BaJ

### hc  ̀V,hc >oV "sVx±dD" , oHl<aD "dCnhË" jH lVø "„̀I" , rVfHkÎHË  cgCgI.
  pH[D fHfHdD.

sH‰ 1041 v, fI ̀HdHË hsJ# iV sH‰ nv >oVdK aÂHvÍ lí„I ;ÎÈHË ,vcaD& dHn nv=BaéæHË
,vcù nv >Ë sH‰ vh =VhlD lD nhaéÎL , hlöH‰ kÎC lêG sH‰ iHÏ räG hdK sÁJ vh hnhlI lD niÎL#
nv sH‰ 1041 ,vca¥HvhË& lVfÎHË , ̀Îú¥ö<jHË cdHnÏ hc [Hl¶I ,vcù vh hc nsJ nhndL hlH
o<aäòéHkI j¶Nhn hdK uCdChË köäJ fI sI& ]ÈHv sH‰ räG , n,vhË ;V,kHdD ;ÂéV f<n# fH b;V a¶VÏ
;<jHÍ hc fHfH xHiV uVdHË& aHuV h,hoV sNÍ ]ÈHvÊ iíVÏ fI sVh© l¶VtD uCdChË hc nsJ vtéI [Hl¶I
,vcù nv sH‰ 1041 lD v,dL#.

h=V cvdK ;±iD uHräJ iÎ}               h=V o<n ̀HnaHiD uHräJ iÎ}.
h=V l„: s„ÎÂHkJ fäòúÁN                 nv >oVoHμ vhiD uHräJ iÎ}.

o<aò<hË& fH o<aÁHlD vtJ

nv j¶¢Î±è k<v,cÏ 1041& h,gÎK oäV j„O hc
[Hl¶I ,vcù& hu±Ê oäV nv=BaJ pÂÎN o<aò<hË
f<n# o<aò<hË nv v,c 9 tV,vndK nv 38 sHgæD& t<è
;Vn# pÂÎN o<aò<hË nv sH‰ 8131 nv jÈVhË
lé<gN aN# h, lêG n, fVhnv ndæVù - lñÂ<n , pöÎK
- nh,vÏ t<jäH‰ vh hkéòHã , sHgÈH nv hdK uVwI t¶HgÎJ
;Vn# pÂÎN o<aò<hË d¥D hc nh,vhË fV[öéI ,
o<aÁHÊ t<jäH‰ hdVhË f<n# h, fHcÏ iHÏ cdHnÏ vh
r†H,è ;Vn ;I hc >Ë [Â„I lD j<hË fI n, aÈV>,vn
jÈVhË nv sH‰ iHÏ 2631 , 8631 haHvÍ ;Vn ;I nv
fHcÏ h,‰ hséÆ±‰ fH j: =G ̀V,dC l§„<lD fI ̀ÎV,cÏ
vsÎN , nv fHcÏ n,Ê kÎC ̀Vså<gÎS fH j: =G vqH
uHfNdHË fVkNÍ lÎNhË vh jVμ ;Vn# o<aò<hË f¶N hc
fHckúöéæD hc nh,vÏ& fH uÁH,dK lNvõ , kHzV nh,vÏ
nv oNlJ t<jäH‰ hdVhË f<n#.

>vhlA hfNÏ nv fÈúJ hi<hc
nv uûV 51 tV,vndK 1041& ̀Î¥V [HsL hiG

dV́& ̀Îú¥ö<è t<jäH‰ hdVhË nv >vhlæHÍ fÈúJ hi<hc
fI oHμ såVnÍ aN# hiG dV́ v,c 11 tV,vndK
nv=BaJ , fÁHfV nvo<hsJ oHk<hnÍ hù lVhsL
oH;öåHvÏ ,Ï fI f¶N hc j¶¢Î±è k<v,cÏ l<;<‰
=VndN jH n,séHË , iÂäHcdHË sHfR ,Ï fé<hkÁN nv lVhsL
jNtÎK hù p†<v ̀ÎNh ;ÁÁN# hiG dV́ hc t<jäHgÎöJ
iHÏ rNdÂD o<cséHË f<n ;I sHfÆI lVfÎæVÏ nv jÎL
iHÏ aHiÎK hi<hc& V̀så<gÎS ,dS& aÈVnhvÏ
oVlúÈV& wÁ¶J >ã hi<hc& wÁ¶J k™J >fHnhË ,
wÁ¶J k™J hi<hc vh nv ;HvkHlI nhaJ# hiG dV́ nv
niI aûJ iL sVlVfD jÎL lÁéòF hséHË o<cséHË
nv gÎ+ rNõ f<n# h, t<jäHgÎöJ iHÏ cdHnÏ vh jVfÎJ

, fI t<jäH‰ hdVhË jñ<dG nhn# hdK lVfD o<cséHkD
lNjD iL sVlVfÎæVÏ jÎL t<jäH‰ kHaÁ<hdHË hdVhË vh
fV uÈNÍ nhaJ , l<tR aN jH hdK jÎL vh fI lÆHÊ rÈVlHkD
löHfÆHè >sÎH , hrÎHk<sÎI fVsHkN# hiG dV́ ]ÁN
sHgD f<n ;I fH fÎÂHvÏ r„äD nsJ , ̀ÁíI kVÊ lD ;Vn
, sVhkíHÊ jö„ÎL u™VdJ lVø aN#.

;<ï hfNÏ ;úéD =ÎV , iÁV`ÎúI
l¶V,́

.5 hvndäÈúJ lHÍ& oäV vsÎN ;I pöÎK l±rHsÂD&
;úéD =ÎV , iÁVÎ̀úI rNdÂD hdVhË nv ̀HdéòJ ;ú<v
i„ÁN hc nkÎH vtéI hsJ# fH hu±Ê oäV nv=BaJ h,& [Hl¶I
,vcù , fI ,d|Í ;úéD hdVhË s<=<hv aN& cdVh l±rHsÂD
hc htéòHvhè ;úéD hdVhË f<n# pöÎK l±rHsÂD 42
hs™ÁN 1131 nv jÈVhË lé<gN aN , hc ;<n;D & ;úéD vh
>l<oJ , nv kÈHdJ fI n,fÁNÍ jÎL l„D ;úéD vsÎN#
l±rHsÂD nv löHfÆHè ;úéD rÈVlHkD [ÈHË nv sH‰
7591& lNh‰ kÆVÍ ,cË 26 ;Î„<=VÊ >chn vh fI =VnË >,dòJ#
,Ï sHfÆI p†<v nv vrHfJ iHÏ ;úéD tVkæD vh iL
nhaJ# l±rHsÂD lNjÈH sVlVfD jÎL l„D ;úéD tVkæD

hdVhË f<n , oNlHè hvckNÍ hÏ vh fI [<hkHË hdVhkD hvhmI ;Vn#
,Ï ;I hc aH=VnhË lVp<Ê päÎF f„<v& sVlVfD l¶V,́
;úéD hdVhË f<n& fI iÂVhÍ ,Ï ;I nv sÎÁÂH iL nséD fV
>jA nhaJ& ,hvn uVwI sÎÁÂH aN# h, fVhÏ h,gÎK fHv nv
sH‰ 5431 nv tÎ„L sÎÁÂHdD "lVn , kHlVn" fI ;Hv=VnhkD
sÎH,ù aH;VÏ fI kÆA >tVdÁD ̀VnhoJ , nv hnhlI nv
tÎ„L iHÏ sVk<aJ )6431(& [ÈÁL s™ÎN )7431(& fäV
lHckNvhË )7431(& hoL k¥K sV;Hv )4531(& >rHÏ gV fI
aÈV lD v,n )6531(& ̀HdæHÍ [ÈÁÂD )3631(& ;ÂÎÁæHÍ
)6631(& oX >jA )3731(& nhÊ )4731( , ̈μ ̀úJ
)5731( fHcÏ ;Vn# l±rHsÂD fI ngÎG fÎÂHvÏ sVxHË
lNjD nv d¥D hc fÎÂHvséHË iHÏ aÈV >löéVnhÊ i„ÁN
föéVÏ f<n , nv kÈHdJ nv v,c ̀ÁíL hvndäÈúJ 1041
]úL hc [ÈHË tV, föJ#.

t<è séHvÍ hvlÁD nv =„ÁNdG
.51 oVnhn 1041& lÈVhfÎHË t<jäHgÎöJ l¢Vó

niI iHÏ sD , ]ÈG hdVhË nv yVfJ hc nkÎH vtJ#

=HvkÎ: rHchvÏ lÈVhfÎHË lé<gN 42 lÈV 6131 nv
jÈVhË f<n# h, d: niI fVhÏ jÎL t<jäH‰ jHì sHfR
)hséÆ±‰ t¶„D ( fHcÏ ;Vn , hc fHcd¥ÁHË l¢Vó clHË
o<nù f<n# =HvkÎ: lNjD iL nv jÎL lñä<ã hvhlÁI
- >vhvhè - fHcÏ ;Vn# ,Ï sHfÆI ̀<aÎNË ̀ÎVhiK jÎL
l„D t<jäH‰ hdVhË vh iL nhaJ# =HvkÎ: xD sH‰
iHÏ 2531 jH 7531 fH uÁH,dK ;Â: lVfD , sVlVfD
jÎL t<jäH‰ [<hkHË hdVhË t¶HgÎJ ;Vn ;I n, rÈVlHkD
[<hkHË >sÎH nv >Ë clHË hc nséH,vniHÏ ,Ï f<n#
lÈVhfÎHË xD sHgÈHÏ 7531 jH 9531 sVlVfÎæVÏ
jÎL lHaÎK sHcÏ jäVdC vh fV uÈNÍ nhaJ# h, lNjD iL
sVlVfD jÎL >vhvhè jÈVhË f<n# nv niI 05 aÂöD sI
sH‰ nséÎHv sVlVfD jÎL l„D hdVhË f<n , iÂÎK sÂJ
vh xD sH‰ iHÏ 9531 jH 1631 nv jÎL l„D hlHvhè
nhaJ# =HvkÎ: xD sH‰ iHÏ 1631 jH 3631 iL
nv jÎL iHÏ fHaæHiD "vhõ hgòÎÂI" , "nfD hgñöÎK"
hlHvhè lVfÎæVÏ ;Vn# sH‰ 7002& ̀Î<kÎ: gS
>kí„S >lVd¥H& >oVdK fHaæHiD f<n ;I =HvkÎ:
lÈVhfÎHË nv >Ë t¶HgÎJ nhaJ , f¶N hc >Ë hc séHvÍ hvlÁD
t<jäH‰ hdVhË oäVÏ kNhaéÎL jH hdÁ¥I nv jHvdO 51
oVnhn 1041 oäV lVø ,Ï hc aÈV =„ÁNdG ,hrU nv
hdHgJ ;HgÎ™VkÎHÏ >lVd¥H lòHfVÍ aN#.

löäF rÈVlHkD t<̈n vtJ
.81 oVnhn 1041& l±nË tVhkîÎ{ sVlVfD

;V,hè , sHfR fHaæHÍ t<̈n o<cséHË nv 76 sHgæD
hc nkÎH vtJ# tVhkîÎ} lé<gN 11 \hk<dI 5591 nv aÈV
fÎ„<hv d<=ö±,Ï sHfR f<n# l±nË hc ;<n;D fI vaéI
t<jäH‰ u±rI cdHnÏ nhaJ , f¶N hc ̀HdHË n,vhË fHcdæVÏ
hù fI lVfÎæVÏ v,Ï >,vn , nv hdK clÎÁI l<tÆÎJ
iHÏ cdHnÏ vh fI ]úL ndN# l±nË& lVfÎæVÏ vh sH‰
4891 nv jÎL hs±,Ë f„<<̀ d<=ö±,Ï - ;V,hsD
t¶„D - aV,ß ;Vn , nv hnhlI fVhÏ jÎL iHÏ cdHnÏ hc
[Â„I jÎL cdV 02 sHgI iHÏ ;V,hsD& hgÆHnsÎI
uVföéHË& hg<xÁD uVföéHË& =VhkÎ¥H ;V,hsD , ###
lVfÎæVÏ ;Vn# tVhkîÎ} nv sH‰ 3831 l<tR aN jH
jÎL t<̈n o<cséHË vh nv ]ÈHvlÎK n,vÍ gÎ+ fVjV
t<jäH‰ hdVhË& lÆéNvhkI fI lÆHÊ rÈVlHkD fVsHkN# ,Ï
h,gÎK lVfD oHv[D f<n ;I l<tR aN d: jÎL vh nv
gÎ+ fVjV hdVhË fI lÆHÊ rÈVlHkD viÁÂ<Ë sHcn#
hg<xÁD uVföéHË nv sH‰ 0202 >oVdK jÎÂD f<n ;I
tVhkîÎ} iNhdJ >Ë vh fV uÈNÍ nhaJ# lChv tVhkîÎ} nv
aÈV ";åVd<kÎéöH ;V,hsD" hsJ#.

s<=<hv f<;ö<v rNdÂD
.02 oVnhn 1041& [Hl¶I f<;S hdVhË& s<=<hv

[ÂúÎN ̀Hμ lÁA& rÈVlHË rNdÂD hdK vaéI aN#
H̀μ lÁA rÈVlHË ̀ÎúÎK f<;S >sÎH , lVfD sHfR
jÎL l„D hdVhË ;I sHgÈH löá<gÎJ ;ÂÎéI h[VhdD
tNvhsÎ<Ë f<;S vh fV uÈNÍ nhaJ& 02 oVnhn ̀S hc
xD ;VnË d: n,vÍ x<̈kD fÎÂHvÏ fI ndHv fHrD aéHtJ#
[ÂúÎN ̀Hμ lÁA& lNh‰ fVkC löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH
nv sH‰ 0791 , sHfÆI lVfÎæVÏ nv jÎL l„D f<;S
hdVhË vh nv ;HvkHlI o<n nhaJ , h,gÎK lNh‰ >,v  >sÎHdD
hséHË lHckNvhË nv jHvdO vaéI f<;S f<n#.

oNhpHtZ h;äV >rH!.
.01 jÎV 1041& h;äV lVhnÏ fHcd¥K hsäR ,

Î̀ú¥ö<è cpÂé¥A ,hgÎäH‰ hdVhË nv 67 sHgæD

nv=BaJ# h;äV >rH sH‰ 5231 nv jÈVhË lé<gN aN#
nv nföéHË hlÎV;äÎV jñûÎ±è o<nù vh aV,ß ;Vn
, iÂHË [H f<n ;I fI ,vcù ,hgÎäH‰ u±rI lÁN aN# f¶N
hc rÈVlHkD nv löHfÆHè >l<caæHÍ iHÏ jÈVhË& ̀„I iHÏ
jVrD vh d¥D d¥D fḦ vtJ , sH‰ 1531 fH jÎL hvjA
hdVhË vhiD a<v,Ï sHfR aN# ]ÈHv n,vÍ fVhÏ jÎL
hvjA fHcÏ ;Vn# sH‰ 1531 iÂîÁÎK fH jÎL lÁéòF
jÈVhË rÈVlHË ,hgÎäH‰ hdVhË aN# h;äV lVhnÏ sHgÈH nv
s¢P h,‰ ,hgÎäH‰ fHcÏ ;Vn , fI htéòHvhè cdHnÏ nsJ
dHtJ# h, nv sH‰ 1731 löHfÆHè ,hgÎäH‰ ̀Îú¥ö<jHË
jÈVhË vh fÁÎHkæBhvÏ ;Vn# 21 jÎV 1041& lVhsL
júÎÎU [ÁHcÍ h;äV lVhnÏ fV=Chv aN , ̀Î¥V ,Ï nv
oHμ >vhÊ =VtJ#.

t<è t<jäHgÎöJ niI ̀ÁíHiD
.41 lVnhn 1041& pöK s„ÎÂHË chn& t<jäHgÎöJ

hsäR o<cséHkD& [ÈHË oH;D vh jVμ , fI >sÂHË ̀V
;úÎN# s„ÎÂHË chn hc t<jäHgÎöJ iHÏ niI 05 hdVhË
f<n ;I nv jÎL iHÏ hséÆ±‰ jÈVhË& hséÆ±‰ hi<hc ,
lÁéòF o<cséHË fHcÏ ;VnÍ f<n hlH lÈÂéVdK htéòHv
,vcaD ,Ï& rÈVlHkD >sÎH fI iÂVhÍ jÎL [<hkHË hdVhË
f<n# jÎL [<hkHË hdVhË fH lVfÎæVÏ púÂJ lÈH[VhkD
, fH fHcd¥ÁHkD k§ÎV pöK s„ÎÂHË chn& y±lñöÎK

Î̀V,hkD& pöÎK tV;D& pÂÎN u„ÎN,séD , fÈéHù
tVdäH l<tR aN jH nv sH‰ 3531 nv löHfÆHè t<jäH‰
[<hkHË >sÎH nv aÈV fHk¥<μ jHd„ÁN fI lÆHÊ rÈVlHkD
nsJ dHfN# lVhsL jNtÎK pöK s„ÎÂHË chn v,c 51
lVnhn nv >vhlæHÍ ;„æI löíNs„ÎÂHË fV=Chv aN#.

oHl<aD dCnhË vhn .
.41 lÈV 1041& dCnhË vhn& fNköHc sVaÁHõ

hdVhkD nv 85 sHgæD nv=BaJ# dCnhË lé<gN 22 >fHË
2431 nv jÈVhË f<n# ,Ï 4 uÁ<hË rÈVlHkD ̀V,vù
hkNhÊ >sÎH xD sH‰ iHÏ 3991 jH 6991 , 01 n,vÍ
löHfÆHè sÁæÎK ,cË ;ú<v hc sH‰ 7631 jH 7731&
01 sH‰ u†<dJ nv jÎL l„D ̀V,vù hkNhÊ hdVhË hc
sH‰ 2991 jH 2002& uÁ<hË fÈéVdK ,vca¥Hv
fNköHcÏ nv rHvÍ >sÎH , lVfÎæVÏ jÎL l„D ̀V,vù hkNhÊ
hdVhË vh nv ;HvkHlI o<n  nhaJ# dCnhË jH s¢P
;HvaÁHsD jVfÎJ fNkD jñûÎG ;Vn , fH uÁH,dK
fNköHc& rÈVlHË , lVfD ̀V,vù hkNhÊ fVhÏ o<nù
hsÂD nsJ , ̀H ;Vn# h, hgæ<Ï [<hkHË hdVhkD aN& fI
oû<ü [<hkHkD ;I fI ̀V,vù hkNhÊ u±rI nhvkN#
dCnhË nv pHgD sH‰ 2631 ,hvn vaéI ̀V,vù hkNhÊ
aN ;I räG hc >Ë ]ÁN lÆHÊ rÈVlHkD nv vaéI ,ckI fVnhvÏ
;öF ;VnÍ f<n# dCnhË nv sH‰ 7631 rÈVlHË ̀V,vù
hkNhÊ hdVhË aN , hdK rÈVlHkD jNh,Ê nhaJ jH hdÁ¥I
rÈVlHkD iHÏ h, nv s¢P >sÎH aV,ß aN# dCnhË d¥D
hc fÁÎHkæBhvhË tNvhsÎ<Ë fNköHcÏ , ̀V,vù hkNhÊ hdVhË
nv sH‰ 4831 f<n ;I ̀S hc jú¥ÎG tNvhsÎ<Ë& lNjD
sÂJ nfÎV tNvhsÎ<Ë vh fV uÈNÍ nhaJ# dCnhË vhn
läé± fI fÎÂHvÏ hgéÈHã vø , =VtéæD vø f<n ;I ̀S
hc =BvhkNË d: n,vÍ fÎÂHvÏ& hrNhÊ fI hkíHÊ [VhpD
r„F kÂ<n , sVhkíHÊ nv 41 lÈV 1041 f¶N hc =BvhkNË
d: n,vÍ fÎÂHvÏ r„äD nv=BaJ#.

nv=BaJ sVlVfD hsäR jÎL l„D
t<jäH‰ hdVhË .

.11 >bv 1041& ]Vh© uÂV d¥D hc sHckNÍ jVdK
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lVfÎHË jHvdO t<jäH‰ hdVhË fVhÏ iÂÎúI oHl<ù aN#
lñÂ<n fÎHjD lÈH[L l¢Vó niI iHÏ 03 , 04 hdVhË
, fHaæHÍ hséÆ±‰ )jHì sHfR( nv 49 sHgæD fVhÏ
iÂÎúI vtJ jH oHxVhè h, lV,v a<n# fÎHjD sH‰
7031 nv oÎHfHË fÈHv jÈVhË , nv kCnd¥D iHÏ ,vcaæHÍ
hlíNdI sHfR ]úL fI [ÈHË =ú<n# h,gÎK rÈVlHkD
jHvdO t<jäH‰ hdVhË fH lVfÎæVÏ ,Ï a¥G =VtJ# h,
iNhdJ jÎÂD vh fV uÈNÍ nhaJ ;I sH‰ 7431 nv
jÈVhË fV jÎL v\dL yHwF hsVhmÎG y„äI ;Vn , rÈVlHË
[HÊ l„J iHÏ >sÎH aN# hpÂN , lñÂN fVhnvhË lñÂ<n
iL nv >Ë clHË t<jäHgÎöJ f<nkN , >kÈH kÎC sHfÆI

<̀aÎNË ̀ÎVhiK fHaæHÍ hséÆ±‰ , jÎL l„D hdVhË vh
nhaéÁN# nv clHkD ;I jÎL l„D hdVhË fH iNhdJ lñÂ<n
fÎHjD rÈVlHË >sÎH aN& hpÂN , lñÂN iL nv ;ÁHv h, nv
;Hnv tÁD jÎL l„D p†<v nhaéÁN# sH‰ 1531 iL ;I

jÎL l„D hdVhË nv vrHfJ iHÏ t<jäH‰ hgÂåÎ: 2791
l<kÎO fI lÎNhË vtJ& iNhdJ >Ë vh lñÂ<n fÎHjD fV
uÈNÍ nhaJ# fÎHjD d¥D hc ,tHnhvjVdK fHcd¥ÁHË ,
;HÎ̀éHË iHÏ jHvdO fHaæHÍ hséÆ±‰ lñö<ã lD a<n
cdVh xD sH‰ iHÏ 8231 jH 1431 nv u†<dJ hdK
fHaæHÍ f<n# f¶N hc kVsÎNË hdVhË fI [HÊ [ÈHkD 4791&
fÎHjD hc iNhdJ jÎL l„D fV;ÁHv aN , f¶N hc >Ë t¶HgÎJ
iHÏ t<jäHgD hù ;L aN#.

«nhnhù ;<]Î¥I »   u„D >rH iL vtJ!.
.51 >bv 1041& líÎN ̀V,dK fVhnv ;<]¥éV u„D

V̀,dK fV heV fÎÂHvÏ sVxHË hc nkÎH vtJ# u„D& lñÂ<n
, líÎN sI fVhnv t<jäHgÎöJ hc oHk<hnÍ ̀V,dK f<nkN&
oHk<hnÍ hÏ ;I hpÂN >rH ̀Nvù f<n , kûVè oHkL&
lHnvù# hc [ÂU hdK sI fVhnv& u„D >rH lúÈ<vjV , ̀V
htéòHvjV aN hlH líÎN iL fHcd¥K o<fD f<n , nv jVhtÎ:
t<jäHgÎöJ iHÏ l¢Vó niI 06& fI ]úL kÎHlN# >rH
líÎN nv n,vhË lVfÎæVÏ hù hlH sHckN=D o<fD
nhaJ , fHcd¥ÁHË cdHnÏ vh ;úT , jVfÎJ ;Vn , fI
t<jäH‰ hdVhË jñ<dG nhn& fHcd¥ÁHkD ;I h;êV >kÈH vnÍ
iHÏ l„D vh xD , fI htéòHvhè t<jäH‰ hdVhË jäNdG
aNkN# a®G hw„D líÎN ̀V,dK& l¶„ÂD ,vcù f<n ,
lVfÎæVÏ t<jäH‰ `HdI# sHgÈH nv >;HnlD fHaæHÍ

V̀så<gÎS , jÎL [<hkHË hdK fHaæHÍ t¶HgÎJ ;Vn , hc
a®G hù vhqD f<n , sHckN=D vh n,sJ nhaJ#.

V̀,hc >oV «  sV x±dD »  
.61 >bv 1041& sV x±dD sHfR t<jäH‰ hdVhË&

iL >y<ù oHμ aN# ;VdL fH,Ï t<jäHgÎöJ l¢Vó ,
fD pHaÎI niI 06 jÎL l„D , fHaæHÍ iHÏ aHiÎK ,

V̀så<gÎS& lé<gN 9 nÏ 3431 nv >fHnhË f<n# hc jÎL
[<hkHË ̀<̈n aV,ß ;Vn# nv aHiÎK jÈVhË h,ì =VtJ
, ̀HdA fI jÎL l„D fHc aN# nv ̀Vså<gÎS kHlD jV aN
, sVhkíHÊ nv aHiÎK hi<hc hc t<jäH‰ oNhpHt§D ;Vn#
;VdL [C, kö„D f<n ;I fI köG s<oéI t<jäH‰ hdVhË

aÈVè dHtéI hsJ# cnË 01 =G nv 32 fHcÏ l„D&
d¥D hc htéòHvhè fH,Ï hsJ# h, ̀Vù iHÏ f„ÁN , qVfHè
sV lÈ„¥D nhaJ , h;êV =„ÈHdA fH qVfI sV fI eÂV
lD vsÎN# nv l<vn h, ;I hc [HkäHchË [Á+ jñÂÎ„D iL
f<n =™éI lD aN ;I d¥D hc ̀HiHdA hc >Ë d¥D ;<jHÍ
jV hsJ# fH,Ï nv sHgÈHÏ ̀HdHkD uÂVù fI sVxHË
lêHkI läé± , nv pHgD ;I fH fD lÈVÏ löá<̈Ë ,vcù
, iÂäHcdHkA l<h[I aN& nv sòéD , jÁæNséD
nv=BaJ#.

lNhtU sòé¥<ù hc ̀H htéHn
.81 >bv 1041& v,c t<è ;VdL sÁæV=ÎV lNhtU

vhsJ jÎL t<jäH‰ wÁ¶J k™J >fHnhË nv niI 05 f<n#
sÁæV=ÎV nv niI 05 ;I fHaæHÍ wÁ¶J k™J nv h,ì
rNvè f<n nv ;ÁHv t<jäHgÎöJ iHÏ l¢VpD iÂî<Ë
u„ÎVqH tÎV,cÏ& [ÂúÎN fúH=VnÏ& lö¶<n niNhvÏ
, uäNhgVqH fVc=VÏ& fI rNvè fòúÎNË jÎL x±dD

<̀ù ;Â: cdHnÏ lD ;Vn# sÁæV=ÎV lé<gN >fHnhË
f<n , sHfÆI ̀<aÎNË ̀ÎVhiK jÎL iHÏ aHiÎK [<hË
>fHnhË& ;Hv=V >fHnhË& aHiÎK >fHnhË , wÁ¶J k™J
>fHnhË vh nhaJ# h, ;I lNht¶D sòé¥<ù , rNvjÂÁN
f<n nv hféNhÏ niI 08 nv jÎL k<[<hkHË wÁ¶J k™J
>fHnhË& ,zÎ™I sVV̀séD vh fV uÈNÍ nhaJ#.

. .nh,v iÂI tK pVdT iL vtJ
.6 nÏ 1041& oäV t<è uäHõ lÆNõ chnÍ hu±Ê

aN# lÆNõ chnÍ ,vca¥HvÏ f<n ;I nv [<hkD nv ]ÁN
vaéI ,vcaD t¶HgÎJ nhaJ , fI htéòHvhè cdHnÏ iL
nsJ ̀ÎNh ;VnÍ f<n& lÁéÈD nv hdVhË ,Ï vh fÎúéV fI
uÁ<hË d: nh,v t<jäH‰ lD aÁHsÁN# lÆNõ chnÍ sH‰
8131 nv rL lé<gN aN# hc sH‰ 1331 t¶HgÎJ iHÏ
,vcaD hù vh nv vaéI iHÏ fö¥éäH‰& ,hgÎäH‰& t<jäH‰
, ̀ÎÁ+ ̀Á+ aV,ß ;Vn# h, nv fHaæHÍ jÈVhkí<hË vaN
;Vn# sH‰ 5331 nv ;ÁHv ,vcù ;VnË& nh,vÏ nv
t<jäH‰ vh kÎC >yHc ;Vn# sH‰ 2431 fH r†H,è fHcÏ jÎL
iHÏ jÈVhkí<hË , kÎV,Ï i<hdD )uÆHã t¶„D(& vsÂH
,hvn [Hl¶I nh,vÏ t<jäH‰ aN , f¶NiH nv vaéI iHÏ
fö¥éäH‰ , ,hgÎäH‰ iL fI r†H,è ̀VnhoJ# ;ÎÈHË
,vcaD nv sH‰ 4531 jÎéV cn^ lÆNõ chnÍ , nh,vÏ
iÂClHË nv sI vaéI ,vcaD# d¥D hc r†H,è iHÏ lÈL
lÆNõ chnÍ& r†H,è löHfÆI t<jäH‰ lÎHË jÎL iHÏ
l„D a<v,Ï , líHvséHË f<n#.

lVø ngòVhù sI hdVhkD nv jV;ÎI
nv fÈÂK lHÍ 1041& cgCgI lÈÎF , 7#7 vdúéVÏ

nv ;ú<viHÏ jV;ÎI , s<vdI hj™HØ htéHn , fHuE lVø

hköHË iHÏ cdHnÏ hc [Â„I j¶NhnÏ ,vca¥Hv aN#
fViÂÎK hsHõ sI t<jäHgÎöJ r¢U kòHuD hdVhË ;I
u†< jÎL f„NdI hså<v lḦjÎH f<nkN , nv gÎ+ t<jäH‰
r¢U kòHuD iHÏ jV;ÎI fVhÏ hdK jÎL fHcÏ lD ;VnkN&
nv cgCgI =VtéHv aNkN , [HË o<naHË vh hc nsJ nhnkN#
lÈNÏ s¶ÎN>,vÏ& lñÂNvqH lÎVhpÂNÏ , pHlN
lö¶<nÏ ;I nv iéG ;V]<h‰ sH;K f<nkN& cdV >,hviH
=VtéHv aNÍ , ̀S hc sHuJ iH [ÁHcÍ >kÈH hc cdV oHμ
fÎV,Ë ;úÎNÍ aN#.

hdK fHv hc l¶íCÍ oäVÏ kä<n!.
.01 hs™ÁN 1041& u„D k<fòJ fHcd¥K jÎL

k<[<hkHË hpöHË vÏ jÈVhË ̀S hc ]ÁN v,c nv ;ÂH
f<nË& t<è aN# k<fòJ nv fHcÏ jÎL iHÏ k<[<hkHË
hpöHË vÏ , lÆH,lJ& nv fVo<vn fH d¥D hc fHcd¥ÁHË
pVdT& fÎÈ<ù aN , fI ;ÂH vtJ# 01 hs™ÁN& hlH

C̀a¥HË lVø k<fòJ vh hu±Ê ;VnkN# ]ÁN v,c fI hlÎN
l¶íCÍ& nséæHÍ iH fI hdK k<[<hË ,wG f<n hlH fH jHdÎN

C̀a¥HË nv 01 hs™ÁN& lVø l®CÏ u„D k<fòJ hu±Ê
aN# 11 hs™ÁN nv hséHnd<Ê u¢V sÎF fHrVaÈV& lVhsL
,nhß fH ̀Î¥V hdK fHcd¥K hkíHÊ aN , oH;öåHvÏ hù kÎC
v,c 21 hs™ÁN nv chn=HiA >lG hkíHÊ aN#.

rÈ<Í löÂ<Ê& ngÎG lVø d:
t<jäHgÎöJ

.31 hs™ÁN 1041& tVaÎN g: t<jäHgÎöJ
gVséHkD ̀S hc ]ÁN v,c föéVÏ f<nË nv fòA lVhräJ
iHÏ ,d|Í& nhvtHkD vh ,nhß =™J# tVaÎN ;I fVhÏ
oVdNË heHeÎI fI fÁNv =ÁH,Í nv hséHË f<aÈV s™V ;VnÍ
f<n& fH o<vnË rÈ<Í löÂ<Ê nv fÎK vhÍ& fI ;ÂH tV, vtJ
, ]ÁN v,cÏ nv hdK pHgJ fHrD lHkN jH hdK ;I ̀Ca¥HË
fH ;úÎNË nséæHÍ iHÏ léûG fI ,Ï& lVø g: vh
hu±Ê ;VnkN# tVaÎN g: ;I iÁæHÊ lVø 82 sHgI f<n&
sHfÆI fHcÏ ;VnË nv jÎL iHÏ t<jäH‰ kÎV,Ï clÎÁD
jÈVhË& tíVaÈÎN såHsD aÎVhc , k™J löíNs„ÎÂHË
vh nv ;HvkHlI nhaJ#.

,nhß fH ̀„I& ,dHgD , >jö<

rûN l¶VtD ,vca¥HvhË oHv[D t<è aNÍ nv sH‰
1041 vh kNhvdL hlH fN kÎöJ nv >oV l¢„F dHnÏ
;ÁÎL hc ̀„I& séHvÍ fCvø t<jäH‰ [ÈHË , fVcdG nv niI
iHÏ 06 , 07 lÎ±nÏ& ,dHgD séHvÍ l¢Vó t<jäH‰
hdéHgÎH nv niI 09 lÎ±nÏ , ;VdöéÎK >jö< t<jäHgÎöJ
yÁHdD ;I nv clHË cgCgI jV;ÎI& t<è aN# ̀„I lé<gN
sH‰ 0491 f<n# h, ̀V htéòHvjVdK fHcd¥K jHvdO [HÊ
[ÈHkD t<jäH‰ lñö<ã lD a<n# ̀„I fI iÂVhÍ jÎL
l„D fVcdG nv sH‰ iHÏ 8591& 2691 , 0791
tHjP [HÊ [ÈHkD aN# 28 sH‰ nv hdK [ÈHË cdöJ , nv
nÏ lHÍ 1041 hc nkÎH vtJ# [ÎHk„<;H ,dHgD& lé<gN
sH‰ 4691 nv aÈV ;Vl<kH hdéHgÎH f<n# h, nv jÎL iHÏ

sHlåN,vdH& d<,ké<õ , ]„öD nvoúÎN , d¥D hc
fHcd¥ÁHË l¢Vó jÎL l„D t<jäH‰ hdéHgÎH nv niI 09
lÎ±nÏ f<n# ,dHgD iL lêG ̀„I nv nÏ lHÍ 1041
nv=BaJ# h, iÁæHÊ lVø 85 sHgI f<n# ;VdöéÎK
>jö<& lÈH[L 13 sHgI jÎL iHjHÏ hså<v jV;ÎI kÎC d¥D
hc rVfHkÎHË cgCgI lV=äHv jV;ÎI nv fÈÂK 1041 f<n#
hdK fHcd¥K jÎL l„D yÁH nv x<‰ n,vhË pVtI hÏ o<n
l<tR aN fVhÏ jÎL iHÏ ]„öD hkæ„ÎS& h,vj<Ë
hkæ„ÎS& kÎ<;HsG hkæ„ÎS , lḦ=H hsåHkÎH fHcÏ ;ÁN#.

nv=BaJ föÎíD [ÈHn=V , lúH,v
,cdV ,vcù

hsÂHuÎG hpÂNÏ föÎíD [ÈHn=V& lúH,v ,cdV
,vcù , l<sS =V,Í lÁé§VhË o<vaÎN & f¶NhczÈV
4hs™ÁN 1041 nv sHkñI sÆ<£ fHgæVn i±‰ hpÂV
nv=BaJ.#...,Ï ;I fVhÏ d: s™V ;HvÏ fI iÂVhÍ sÎN
pÂÎN síHnÏ ,cdV ,vcù fI aÈVséHË fHtJ s™V ;VnÍ
f<n& fHgæVn pHlG ,Ï , iÂVhiHkA iÁæHÊ tV,n >lNË nv
clÎK ,vcaD aÈVséHË fHtJ n]Hv sHkñI aN , sÆ<£
;Vn.#.hsÂHuÎG hpÂNÏ löá<‰ =V,Í [ÈHnÏ lÁé§VhË
o<vaÎN f<n , hc k<[<hkD fI uÁ<hË [ÈHn=V nv lÁHxR
n,v htéHnÍ , lñV,Ê lú®<‰ t¶HgÎJ f<n# h, sH‰ iH fVhÏ
>fHnhkD lÁHxR lñV,Ê j±ù ;Vn #niöéHË hpÂN tNhgI
nv aÈVséHË nct<‰ hc [Â„I lÁHxR w¶F hg¶ä<vÏ
hsJ ;I =V,Í [ÈHnÏ lÁé§VhË o<vaÎN ;Â:.vsHkD.
föÎHvÏ fI >kíH nhaJ , oNlHjD nv p<cÍ.iHÏ uÂVhkD&
nvlHkD& tViÁæD& h[éÂHuD ,### hvhmI ;Vn.#.h, =V,Í
[ÈHnÏ lÁé§VhË o<vaÎN vh fÎöJ sH‰ ̀ÎA jHsÎS
;Vn , nv jÂHÊ hdK sHgÈH fH p†<v lNh,Ê , löéÂV nv
lÁHxR n,vhtéHnÍ , lñV,Ê iV]I nv j<hË nhaJ fVhÏ
;Â: , dHvÏ fI lñV,lHË wV́ ;Vn# .
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نبرد حساس " ارتش سرخ" و "طالیى پوشان نصف جهان"  در لیگ ایران

لیگ  نهایى  هشتم  یک 
قهرمانان اروپا 

سه شنبه- 23 اسفند 
*منچسترسیتى-الیپزیش 

*پورتو-اینترمیالن 
چهارشنبه- 24 اسفند 

*رئال مادرید-لیورپول 
*ناپولى-فرانکفورت 

یک هشتم نهایى لیگ اروپا 
پنجشنبه- 25 اسفند 

*سن ژیلواز-یونیون برلین 
*فنرباغچه-سویا 

*فرایبورگ-یوونتوس 
*فرنتس واروش-لورکوزن 

*آرسنال-اسپورتینگ 
*بتیس-منچستریونایتد 

*سوسیداد-رم 
*فاینورد-شاختار 

لیگ  نهایى  هشتم  یک 
کنفدراسیون اروپا 

پنجشنبه- 25 اسفند 
*وستهم-الرناکا 

*سیواس اسپور-فیورنتینا 
*آلکمار-التزیو 

*دورگاردن-لخ پوزنان 
*براتیسالوا-بازل 

*نیس-شریف 
*ویارئال-اندرلخت 

*باشاك شهیر-خنت 
مقدماتى جام ملت هاى اروپا 
گروه اول- شنبه 5 فروردین 

 1402
*اسکاتلند-قبرس 

*اسپانیا-نروژ 
سه شنبه 8 فروردین 

*گرجستان-نروژ 
*اسکاتلند-اسپانیا 

گروه دوم- جمعه 4 فروردین 
 1402

*فرانسه-هلند 
*جبل الطارق-یونان 

دوشنبه 7 فروردین 
*ایرلند-فرانسه 

*هلند-جبل الطارق 
 3 پنجشنبه  سوم-  گروه 

فروردین 1402 
*ایتالیا-انگلیس 
*مقدونیه-مالت 

یکشنبه 6 فروردین 
*انگلیس-اوکراین 

*مالت-ایتالیا 
 5 شنبه  چهارم-  گروه 

فروردین 1402 
*ارمنستان-ترکیه 

*کرواسى-ولز 
یکشنبه 6 فروردین 

*ترکیه-کرواسى 
*ولز-لتونى 

گروه پنجم- جمعه 4 فروردین 
 1402

*جمهورى چک-لهستان 
*مولداوى-جزایر فارو 
دوشنبه 7 فروردین 

*مولداوى-جمهورى چک 
*لهستان-آلبانى 

گروه ششم- جمعه 4 فروردین 
 1402

*اتریش-آذربایجان 
*سوئد-بلژیک 

دوشنبه 7 فروردین 
*اتریش-استونى 

*سوئد-آذربایجان 

گروه هفتم- جمعه 4 فروردین 
 1402

*بلغارستان-مونته نگرو 
*صربستان-لیتوانى 

دوشنبه 7 فروردین 
*مجارستان-بلغارستان 
*مونته نگرو-صربستان 

 3 پنجشنبه  هشتم-  گروه 
فروردین 1402 

*قزاقستان-اسلوونى 
*دانمارك-فنالند 

*سن مارینو-ایرلند شمالى 
یکشنبه 6 فروردین 
*قزاقستان-دانمارك 

*اسلوونى-سن مارینو 
*ایرلند شمالى-فنالند 

گروه نهم- شنبه 5 فروردین 
 1402

*بالروس-سوئیس 
*رژیم اشغالگرقدس-کوزوو 

*آندورا-رومانى 
سه شنبه 8 فروردین 

*کوزوو-آندورا 
*رومانى-بالروس 

*سوئیس-رژیم اشغالگرقدس 
 3 پنجشنبه  دهم-  گروه 

فروردین 
*بوسنى-ایسلند 

*پرتغال-لیختن اشتاین 
*اسلواکى-لوکزامبورگ 
یکشنبه 6 فروردین 

*لیختن اشتاین-ایسلند 
*لوکزامبورگ-پرتغال 

*اسلواکى-بوسنى 
انگلیس- هفته 27 

شنبه- 20 اسفند 
*بورنموث-لیورپول 
*اورتون-برنتفورد 

*لیدز-برایتون 
*لسترسیتى-چلسى 

*منچستریونایتد-ساوتهمپتون 
*تاتنهام-ناتینگهام فارست 

*کریستال پاالس-منچسترسیتى 
یکشنبه- 21 اسفند 

*فوالم-آرسنال 
*وستهم-استون ویال 

*نیوکاسل-ولورهمپتون 
انگلیس- هفته 28 
جمعه- 26 اسفند 

*ناتینگهام فارست-نیوکاسل 
شنبه- 27 اسفند 

*استون ویال-بورنموث 
*برنتفورد-لسترسیتى 

*لیورپول-فوالم 

*ساوتهمپتون-تاتنهام 
*ولورهمپتون-لیدز 

*چلسى-اورتون 
یکشنبه- 28 اسفند 

*آرسنال-کریستال پاالس 
*برایتون-منچستریونایتد 
*منچسترسیتى-وستهم 

انگلیس- هفته 29 
شنبه- 12 فروردین 

*منچسترسیتى-لیورپول 
*آرسنال-لیدز 

*بورنموث-فوالم 
*برایتون-برنتفورد 

*کریستال پاالس-لسترسیتى 
*ناتینگهام فارست-ولورهمپتون 

*چلسى-استون ویال 
یکشنبه- 13 فروردین 

*وستهم-ساوتهمپتون 
*نیوکاسل-منچستریونایتد 

دوشنبه- 14 فروردین 
*اورتون-تاتنهام 

اسپانیا- هفته 25 
جمعه- 19 اسفند 

*کادیز-ختافه 
شنبه- 20 اسفند 

*رئال مادرید-اسپانیول 
*الچه-وایادولید 

*سلتاویگو-وایه کانو 
*والنسیا-اوساسونا 

یکشنبه- 21 اسفند 
*مایورکا-سوسیداد 

*سویا-آلمریا 
*ویارئال-بتیس 

*بیلبائو-بارسلونا 
دوشنبه- 22 اسفند 
*خیرونا-اتلتیکومادرید 

اسپانیا- هفته 26 
جمعه- 26 اسفند 

*وایادولید-بیلبائو 
شنبه- 27 اسفند 

*آلمریا-کادیز 
*وایه کانو-خیرونا 

*اسپانیول-سلتاویگو 
*اتلتیکومادرید-والنسیا 
یکشنبه- 28 اسفند 

*بتیس-مایورکا 
*اوساسونا-ویارئال 

*سوسیداد-الچه 
*ختافه-سویا 

*بارسلونا-رئال مادرید 
اسپانیا- هفته 27 

یکشنبه - 13 فروردین 
*بیلبائو-ختافه 

*اتلتیکومادرید-بتیس 

*کادیز-سویا 
*سلتاویگو-آلمریا 

*الچه-بارسلونا 
*خیرونا-اسپانیول 
*مایورکا-اوساسونا 

*رئال مادرید-وایادولید 
*والنسیا-وایه کانو 
*ویارئال-سوسیداد 
ایتالیا- هفته 26 

جمعه- 19 اسفند 
*اسپتزیا-اینتر 

شنبه- 20 اسفند 
*امپولى-اودینزه 
*ناپولى-آتاالنتا 
*بولونیا-التزیو 

یکشنبه- 21 اسفند 
*لچه-تورینو 

*کرمونزه-فیورنتینا 
*ورونا-مونزا 
*رم-ساسولو 

*یوونتوس-سمپدوریا 
دوشنبه- 22 اسفند 

*میالن-سالرنیتانا 
ایتالیا- هفته 27 

جمعه- 26 اسفند 
*ساسولو-اسپتزیا 
*آتاالنتا-امپولى 

شنبه- 27 اسفند 
*مونزا-کرمونزه 

*سالرنیتانا-بولونیا 
*اودینزه-میالن 

یکشنبه- 28 اسفند 
*سمپدوریا-ورونا 

*فیورنتینا-لچه 
*تورینو-ناپولى 

*التزیو-رم 
*اینتر-یوونتوس 

ایتالیا- هفته 28 
شنبه- 12 فروردین 

*کرمونزه-آتاالنتا 
*اینتر-فیورنتینا 
*یوونتوس-ورونا 

یکشنبه- 13 فروردین 
*بولونیا-اودینزه 

*مونزا-التزیو 
*اسپتزیا-سالرنیتانا 

*رم-سمپدوریا 
*ناپولى-میالن 

دوشنبه- 14 فروردین 
*امپولى-لچه 

*ساسولو-تورینو 
آلمان- هفته 24 

جمعه- 19 اسفند 
*کلن-بوخوم 

 ا اشکان
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در  که  مى شود  پیگیرى  تعطیل  ایام  در  دنیا  سراسر  در  فوتبال  مسابقات 
حساس  در  و  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  ایم.  پرداخته  ها  بازى  برنامه  به  مطلب  این 
ترین بازى، رئال مادرید به مصاف لیورپول مى رود. در دیدار رفت، کهکشانى ها در 
لیگ  هاى  بازى  مهمترین  در  بودند.  داده  شکست  را  کلوپ  شاگردان   2-5 آنفیلد 
اسپورتینگ،  بتیس،  مقابل  ترتیب  به  رم  و  یوونتوس  آرسنال،  منچستریونایتد،  اروپا، 
ایام تعطیل  اروپا در  فرایبورگ و سوسیداد قرار مى گیرند. مقدماتى جام ملت هاى 
برگزار مى شود. دیدارهاى فرانسه با هلند، ایتالیا با انگلیس و اسپانیا با نروژ تماشایى 
خواهد بود. در لیگ هاى فوتبال اروپا شاهد بازى هاى مهمى خواهیم بود. منچسترسیتى 
و لیورپول در هفته بیست و نهم لیگ جزیره نبرد حساسى را برگزار مى کنند. بایرن 
مونیخ در هفته  بیست و پنجم به مصاف لورکوزن مى رود و در هفته بیست و ششم 
نیز مقابل رقیب دیرینه خود (دورتموند) قرار مى گیرد. 28 اسفند در اللیگاى اسپانیا، 
بارسلونا برگزار مى شود. در هفته بیست و هفتم سرى  آ،  «ال کالسیکو»  به میزبانى 
نیز در همین  اینتر در جدالى مهم مقابل یوونتوس صف آرایى مى کند. شهر آورد رم 
ناپولى  را  ایتالیا  هشتم  و  بیست  هفته  بازى  ترین  حساس  شد.  خواهد  برگزار  هفته 
سن  پارى  لوشامپیونه،  نهم  و  بیست  هفته  در  کنند.  مى  برگزار  میالن  و  صدرنشین 
ژرمن و لیون برابر هم قرار مى گیرند. در لیگ برتر ایران نیز دیدارهاى مهمى برگزار 
مى  شود. جدال پرسپولیس و سپاهان در هفته بیست و سوم را مى توان مهمترین بازى 
طى این ایام نامید. در همین هفته استقالل میهمان فوالد خوزستان خواهد بود. بازى 
مهم هفته بیست و پنجم  بین تیم هاى تراکتور و سپاهان برگزار مى شود. در برنامه تیم 

ملى فوتبال ایران نیز دیدار دوستانه مقابل روسیه ثبت شده است.

قاب تماشایى
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شنبه- 20 اسفند 
*بایرن مونیخ-آگزبورگ 
*فرانکفورت-اشتوتگارت 

*هرتابرلین-ماینتس 
*الیپزیش-گالدباخ 
*شالکه-دورتموند 

یکشنبه- 21 اسفند 
*فرایبورگ-هوفنهایم 
*وردربرمن-لورکوزن 

*ولفسبورگ-یونیون برلین 
آلمان- هفته 25 

جمعه- 26 اسفند 
*گالدباخ-وردربرمن 
شنبه- 27 اسفند 

*آگزبورگ-شالکه 
*بوخوم-الیپزیش 

*هوفنهایم-هرتابرلین 
*اشتوتگارت-ولفسبورگ 

*دورتموند-کلن 
یکشنبه- 28 اسفند 

*یونیون برلین-فرانکفورت 
*لورکوزن-بایرن مونیخ 

*ماینتس-فرایبورگ 
آلمان- هفته 26 

شنبه- 12 فروردین 
*بایرن مونیخ-دورتموند 

*فرانکفورت-بوخوم 
*کلن-گالدباخ 

*فرایبورگ-هرتابرلین 
*الیپزیش-ماینتس 

*شالکه-لورکوزن 
*یونیون برلین-اشتوتگارت 

*وردربرمن-هوفنهایم 
*ولفسبورگ-آگزبورگ 

فرانسه- هفته 27 
جمعه- 19 اسفند 

*لیل-لیون 
شنبه- 20 اسفند 

*اوسر-رن 
*برست-پارى سن ژرمن 

یکشنبه- 21 اسفند 
*کلرمون-النس 

*آژاکسیو-مون پلیه 
*آنژه-تولوز 

*لوریان-تروا 
*نانت-نیس 

*موناکو-رنس 
*مارسى-استراسبورگ 

فرانسه- هفته 28 
جمعه- 26 اسفند 

*لیون-نانت 
شنبه- 27 اسفند 

*تولوز-لیل 
*النس-آنژه 

یکشنبه- 28 اسفند 
*آژاکسیو-موناکو 

*مون پلیه-کلرمون 
*نیس-لوریان 

*استراسبورگ-اوسر 
*تروا-برست 

*پارى سن ژرمن-رن 
*رنس-مارسى 

فرانسه- هفته 29 
یکشنبه- 13 فروردین 

*آنژه-نیس 
*اوسر-تروا 

*برست-تولوز 
*کلرمون-آژاکسیو 

*لیل-لوریان 
*مارسى-مون پلیه 

*موناکو-استراسبورگ 
*نانت-رنس 

*پارى سن ژرمن-لیون 
*رن-النس 

لیگ برتر ایران- هفته 23 
شنبه- 20 اسفند 

*تراکتور-مس رفسنجان 
*پرسپولیس-سپاهان 
یکشنبه- 21 اسفند 

*آلومینیوم-پیکان 
*هوادار-مس کرمان 

*گل گهر-نفت مسجد سلیمان 
*فوالد-استقالل 

دوشنبه- 22 اسفند 
*ذوب آهن-نساجى 
*صنعت نفت-ملوان 

لیگ برتر- هفته 24 
پنجشنبه- 10 فروردین 

*مس کرمان-آلومینیوم 
*نفت مسجد سلیمان-تراکتور 

*ملوان-هوادار 
*پیکان-فوالد 

جمعه- 11 فروردین 
*نساجى-گل گهر 

*سپاهان-صنعت نفت 
*استقالل-ذوب آهن 

*مس رفسنجان-پرسپولیس 
لیگ برتر- هفته 25 

پنجشنبه- 17 فروردین 
مسجد  رفسنجان-نفت  *مس 

سلیمان 
*پرسپولیس-ملوان 

*صنعت نفت-مس کرمان 
*فوالد-نساجى 

جمعه- 18 فروردین 
*ذوب آهن-گل گهر 

*هوادار-پیکان 
*آلومینیوم-استقالل 

*تراکتور-سپاهان 
لیگ آزادگان- هفته 25 

جمعه- 19 اسفند 
*شمس آذر-مس شهربابک 

*چادرملو-خیبر 
*ون پارس-سایپا 

*خوشه طالیى-استقالل مالثانى 
*چوکا-شهردارى همدان 

*خلیج فارس ماهشهر-دریا بابل 
خوزستان-شهردارى  *استقالل 

آستارا 
شنبه- 20 اسفند 

*آرمان گهر-پارس جنوبى 
لیگ آزادگان- هفته 26 
پنجشنبه- 25 اسفند 

*دریا بابل-استقالل مالثانى 
*ون پارس-چادرملو 

*سایپا-شمس آذر 
*فجرسپاسى-چوکا 

*شهردارى همدان-خوشه طالیى 
*خیبر-خلیج فارس ماهشهر 

جمعه- 26 اسفند 
*شهردارى آستارا-آرمان گهر 

*پارس جنوبى-استقالل خوزستان 
لیگ آزادگان- هفته 27 
چهارشنبه- 9 فروردین 

*آرمان گهر-دریا بابل 
*چادرملو-سایپا 

*خوشه طالیى-پارس جنوبى 
*خلیج فارس ماهشهر-فجرسپاسى 

*چوکا-مس شهربابک 
*شمس آذر-خیبر 

*استقالل خوزستان-ون پارس 
پنجشنبه- 10 فروردین 

مالثانى-شهردارى  *استقالل 
همدان 

دوستانه تیم ملى ایران 
پنجشنبه- 3 فروردین 

- ن ا یر ا *
روسیه 
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قاب تماشایى
بارسلونا-رئال مادرید قاب تماشایى

منچسترسیتى-لیورپول 
بایرن مونیخ-دورتموند 

اینترمیالن-یوونتوس 
پارى سن ژرمن-لیون 

پرسپولیس-سپاهان ایتالیا-انگلیس فرانسه-هلند 
ایران-روسیه 



p_________________V́ i_________HÏ aÂ___________Ha¶___________V o<hkÁ_______N=HË 

Œ Œ Œ aÈV w™H. Œ Œ Œ

lD o<hiL fI aÈV w™H fV,Ê & s±Ê säCÏ ;ÁL
, kÈH‰ hlÎN f¥HvÊ & h=V fÎHdD
nv v;Hã j< fI >téHã s±lD lD ;ÁL
, fI aÈV w™H lD v,Ê jH hlÎN f¥HvÊ

nh,n oHlÁI ) hlÎNÏ ( - u„D >fHn ;é<‰ ) hséHË =„öéHË (.

 j„O 
s±Ê # sH‰ ..1041.. v, fI ̀HdHË hsJ# sH‰

..1041.. hc gñH• t<jäHgD & sH‰ föÎHv j„òD f<n
cdVh jÎL l„D nv [HÊ [ÈHkD ..2202.. r¢V fVhfV
jÎL hkæ„ÎS fHoJ sÁæÎÁD nhaJ , fNjVdK
oHxVÍ ,vcù hdVhË vrL o<vn# t<jäH‰ hdVhË nv
hdK sH‰ v, fI ht<‰ f<n , nv vnÍ fHaæHiD iL yÎV
hc rÈVlHkD hséÆ±‰ & aHiN hj™HØ jHcÍ hÏ kä<ndL #
qÂK hdK ;I nv hdK sH‰ t<jäH‰ lêG sHgÈHÏ
=BaéI f<n[I ,vcù vh f„¶ÎN , ;„D fNi¥HvÏ
fÎK hgÂ„„D v,Ï nsJ  ;ú<v =BhaJ#.

qÎHdD - jÈVhË

 nh,vÏ 
nh,vÏ fHcÏ köH[D , hséÆ±‰ hté†Hó f<n#

nh,v fHcÏ d: ̀ÁHgéD lö„L vh fI jHdÎN ;HvaÁHsHË
fI k™U hséÆ±‰ hu±Ê k¥Vn jH hdK jÎL fH ;öF
d: hléÎHc lÎNhË vh jVμ ;ÁN# nh,vÏ iH nv gÎ+
fVjV fI k™U jÎL iHÏ ií<lD kÎöJ , jÎL iH hc
nh,vÏ iV i™éI g¢ÂI lD o<vkN# nh,vhË gÎ+
fVjV u„ÎI hséÆ±‰ r†H,è lD ;ÁÁN , lñV,Ê kÎC
kÂD a<kN#.

sḦvÏ

 haéäHÍ 
nh,v fHcÏ ̀Vså<gÎS , i<hnhv ]ÁN haéäHÍ fN

nhaJ # ̀Vså<gÎS fHcÏ vh fH hoé±́ fVn hlH h=V
fHcÏ =VÍ lD o<vn j¥„ÎT ]I f<n? nh,vÏ ;I
d: ̀ÁHgéD nv fHcÏ fI k™U ̀Vså<gÎS kÂD =ÎVn &
r¢¶H w±pÎJ  r†H,è nv gÎ+ fVjV vh kNhvn# fH
hdK nh,vÏ iH iÂI jÎL iH lé†Vv lD a<kN#.

;Î<lVë

 löéÆG 
sVlVfD jÎL l„D & ;D hkéòHã lD a<n?

zHiVh tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hoéÎHvÏ hc o<nù
kNhvn , ndæVhË fVhdA jûÂÎL lD =ÎVkN# tÎ™H
hu±Ê ;Vn ;I tNvhsÎ<Ë iH fHdN löéÆG fHaÁN
hlH tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ & löéÆG kÎöJ , kÂD j<hkN
d: lVfD hkéòHã ;ÁN! fI oNlJ =VtéK lVfD
oHv[D ̀H fI sK =BhaéI & pVhÊ ;VnË hvc lÂ„¥J
hsJ & fI oû<ü ;I hvc fḦÏ ..05.. iChv j<lHË
vtéI hsJ#.

nh,n

 =±dI 
sH‰ ..2041.. vh ̀ÎúHÎ̀A fI >rHÏ lNkD ,

jñVdVdI ;ÎÈHË ,vcaD jäVd: uV° lD ;ÁL#
qÂÁH hc tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ =±dI nhvdL ;I >rHdHË
u„D nhdD , dñÎD =G lñÂNÏ vh fI uÁ<hË =CdÁI
sVlVfÎæVÏ jÎL l„D l¶VtD k¥Vn#.

aHiÎK l¥VÏ

 [Nh,‰ 
s±Ê # [Nh,‰ w™ñHè gÎ+ iHÏ hv,H̀dD rHfG

o<hkNË kÎöJ & föÎHv fD ;Î™ÎJ hsJ , fH bvÍ fÎK
iL kÂD j<hË  >Ë vh o<hkN# g¢™H hdK lú¥G vh pG
;ÁÎN#.

[¶™VÏ k|hn

 clHË 
sH‰ ..1041.. fI `HdHË vsÎN , tNvhsÎ<Ë

t<jäH‰ ;ÂH;HË ké<hköéI sVlVfD [NdN jÎL l„D
vh l¶VtD ;ÁN# t¥V lD ;ÁL tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fI
u„J lú¥G hvcÏ ké<hköéI fI d: [ÂU fÁNÏ
fVsN# clHË vh hc nsJ nhnÍ hdL # jÂHlD vräHÏ
hdVhË nv >sÎH j<hköéI hkN sVlVfD o<n vh hkéòHã
;ÁÁN#.

pöÎK o„ÎG ̀<v

 fḦjV 
fVn V̀så<gÎS lÆHfG jÎL jVh;é<v nv jäVdC

kúHË nhn ;I dñÎD =G lñÂNÏ & d: sV,=VnË
hc ̀H;< oÂC & sVlVfD hsåHkÎHdD jVh;é<v fḦjV
hsJ # oÂC ;I fI dñÎD lD fHcn & =CdÁI
sVlVfÎæVÏ jÎL l„D aN hlH dñÎD ;I nv d: lHÍ
=BaéI n, lVfD oHv[D vh a¥öJ nhnÍ & [HdD
nv gÎöJ =CdÁI iHÏ iNhdJ hdK jÎL  kNhvn#.

tVaHn tVhlVcÏ

 lVfD hdVhkD 
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fI u„J lú¥±è hvcÏ

nséA j<Ï ̀<sJ =Vn,sJ , nv uÆN rVhvnhn
n̈vÏ fH lVfD oHv[D l¶¢G lHkNÍ hsJ#
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fH n̈v ..05.. iChv j<lHkD ]¢<v
lD o<hiN fH lVfD oHv[D lN k§Vù rVhvnhn
fäÁNn ? hgäéI n,gJ iÂÎúI [<v tNvhsÎ<Ë iHÏ
,vcaD vh ;úÎNÍ  , hdK fHv iL fHdN ;Â: ;ÁN#
,rJ >Ë vsÎNÍ ;I s¥HË iNhdJ jÎL l„D vh fI d:
lVfD [<hË hdVhkD fNiÎL jH hkæÎCÍ lVfÎHË
;ú<vlHË  n,]ÁNhË a<n# qÂÁH a¥öJ jÎL
jVh;é<v fVhfV ̀Vså<gÎS nv jäVdC pH,Ï hdK ̀ÎHÊ
f<n ;I jVh;é<v fH ,[<n >Ë ;I jÎL o<fD aNÍ hlH
hc k§V lÈVÍ nv oX ntHß q¶T iHdD nhvn ;I fHdN
jVlÎL a<n# jVh;é<v nv i™éI iHÏ hoÎV kéHd{ o<fD
;öF ;VnÍ , hkûHtH lÆHfG ̀Vså<gÎS iL ;Hlä:
o<fD nhaJ ,gD ]ÁN nrÎÆI hc k§V fNkD , biÁD
;L >,vn# hlÎN,hvÊ lNdVdJ jVh;é<v fI nkäH‰ p™Z
oÂC fV v,Ï kÎÂ¥J jÎÂA fHaN#.

y±lD- jäVdC .

 yV,v 
a¥öJ sÁæÎK lÁîöéVd<kHdéN lÆHfG

gÎ<v<̀‰ fI hdK l¶ÁD f<n ;I iV jÎÂD n]Hv yV,v
;Hbã a<n & fVhdA ̀ÎHlN fNÏ nhvn , lÂ¥K hsJ
lêG lÁîöéVd<kHdéN nv d: fHcÏ i™J =G fò<vn#
d<kHdéN fI yV,v ;HbfA ̀S hc rÈVlHkD nv [HÊ
hjñHndI hkæ„ÎS & fHoJ # léHs™HkI nv t<jäH‰ lH
iL aHiN yV,v ;Hbã lVfÎHË , fHcd¥ÁHË iöéÎL #
lVfÎHË ;ÈÁI ;Hv fI o<fD lD nhkÁN ;I p™Z
;VnË jÎL rÈVlHË oÎ„D sòJ hsJ hlH fVhdA
vhi¥Hv nhvkN , kÂD =BhvkN yV,v ;Hbã & jÎÂúHË
vh fI clÎK fCkN# lVp<Ê ̀V,dC niNhvÏ & sVlVfD
hsäR jÎL l„D , lVn ho±Ø lNhv jHvdO t<jäH‰
hdVhË nv hdK oû<ü iÂÎúI hc jÎÂA lVhräJ
lD ;Vn , h[HcÍ kÂD nhn n]Hv yV,v a<n# p™Z
;VnË jÎL rÈVlHË hc gñH• v,pD , v,hkD ;Hv föÎHv
na<hvÏ hsJ#.

=<nvcÏ

 ndNkD 
fHcÏ jVh;é<v , ̀Vså<gÎS nv i™éI fÎöJ ,

n,Ê föÎHv ndNkD f<n , ;Î™ÎJ fḦdD nhaJ# fI
iV n, jÎL " oöéI käHaÎN "  lD.=<dL ;I t<jäHgD
cdäH vh hvhmI ;VnkN# jÎL jVh;é<v nv hdK fHcÏ & uHgD
;Hv ;Vn# fI hdK jÎL jäVd: lD.=<dL ;I hlöH‰
jV;ÎF föÎHv o<fD >lHnÍ ;VnÍ. hsJ# hdK jVh;é<v &
ndNkD hsJ# iL t<jäH‰ cdäH hc jVh;é<v lD.fÎÁÎL
, iL nv ;öF kéÎíI o<ã ;Hv lD.;ÁN# hdK iL fI
oHxV p†<v d: lVfD lêG ̀H;< oÂC hsJ ;I
t<jäHgD hsåHkÎHdD hvhmI lD.niN# lK hc t<jäH‰
jVh;é<v ,hr¶H gBè lD.fVÊ.. #.qÂÁH ̀Vså<gÎS nv
hdK ndNhv ,hr¶H fHcÏ o<fD vh fI kÂHdA =BhaJ#
t¥V lD.;ÁL jÁÈH jÎÂD ;I hlöH‰ ̀Vså<gÎS vh
fH t<jäH‰ jH;éÎ¥D hbdJ ;Vn & iÂÎK jVh;é<v f<n#
nv hdK fHcÏ fI iÎ} uÁ<hË pHaÎI , nv=ÎVÏ
kNdNdL# fH hdÁ¥I jVh;é<v fHcÏ o<fD vh fI kÂHdA
=BhaJ hlH ̀Vså<gÎS j<hköJ  sI hléÎHc ,hr¶H
pöHõ , hvcaÂÁN  fæÎVn..#.. [H nhvn fI t<jäH‰
hdVhË jäVd: fæ<dL ;I n, jÎL jH;éÎ¥D nhvn ;I
t<jäHgD hvcaÂÁN hc k§V tÁD fI kÂHdA lD
=BhvkN#.

lÈVnhn ̀Hg<cdHË - jÈVhË.

 k™Vhè fVjV 
o<hiA lD ;ÁL nv hkéòHã k™Vhè fVjV iV

i™éI gÎ+  nrJ ;ÁÎN# hgäéI lD nhkL ;I ;ÎÈHË
,vcaD nv hkéòHã  hdK k™Vhè fVhÏ o<n l¶ÎHviHdD
nhvn , kéÎíI vh gñH• lD ;ÁN ;I fI k§V lK ;Hv
nvséD hsJ hlH lH ]ÁN lVfD nhvdL ;I hc k§V
aòûÎéD ha¥ḦjD nhvkN  , käHdN >kÈH vh fI uÁ<hË
lVfD fVjV i™éI hkéòHã ;Vn # lVfD hÏ ;I lD
=<dN " lH fI ]ÁN jH Î̀VcË kÂD fHcdL " , lêG
k<[<hkHË f¶N hc fVn jÎÂA fI fḦ , ̀HdÎK lD ̀Vn &
¨dR uÁ<hË fÈéVdK kÎöJ & iÂÎÁ¢<v lVfD hÏ
;I jÎÂA vh ,sX löHfÆHè lÈL viH lD ;ÁN #
aÂH käHdN d: tVn fD aòûÎJ vh fI uÁ<hË lVfD
i™éI hkéòHã ;ÁÎN & péD h=V V̀så<gÎS vh
a¥öJ nhnÍ fHaN# >rHdHË pÂÎN l¢ÈVÏ& dñÎD
=G lñÂNÏ& hlÎV r„¶I k<dD& l<vhdS ̀Vj®HgD&

H̀;< oÂC hsåHkÎHdD & lñÂN vfÎ¶D ,### fHviH kúHË
nhnÍ hkN ;I lVfÎHË fHaòûÎéD iöéÁN#.

d¥D hc o<hkÁN=HË

 jäVd: 
Î̀úHÎ̀A sH‰ k<. ., uÎN. .k<v,c. .vh. .oNlJ

sVnfÎV lñéVÊ ;ÎÈHË ,vcaD & >rHÏ lNkD , kÎC
>rHÏ xäHxäHdD ;I iÂÎúI cpÂJ ]Hç ̀ÎHÊ ,
=Chvù fÁNÍ pÆÎV vh lD. .;úÁN. .,. .>rHdHË
;HläÎCi<aÂÁN& pÂÎN jVhfå<v& lñÂNÏ , sV;Hv
oHkL t¥<vÏ ;I nvhdK ]ÁN sHgI =ChvaHè nv

l<vn yL fCvø lVh ]Hç lD ;ÁÁN , sHdViÂ¥HvhË
jäVd: , aHnfHù =™éI , sH‰ o<fD fVhdéHË
>vc,lÁNÊ # kÈÂÎK uÎNÏ hsJ ;I hcyL n,vÏ >vù
nvuBhã , kHvhpéD iöéL # fN,Ë >vù & uÎN fD
l¶ÁD hsJ # fHcÏ iHÏ >fD iH  vh iL fI u„J fD
j<[ÈD hséÆ±gD iH nv sHgæVnù & kæHÍ kÂD
;ÁL  #  kéHd{ ndæV fHcÏ iH vh hc xVdR ;ÎÈHË ,vcaD
, v,ckHlI iHÏ ,vcaD ̀ÎæÎVÏ lD ;ÁL & ]<Ë
huûHfL oVhã hsJ# lÂÁ<Ë , såHõ hc aÂH
o<fHË fI ngÎG ̀ÎHÊ iHdéHË nv x<‰ sH‰ # sVtVhc
, l<tR fHaÎN#.

v,fVè aÎVhcdHË - jÈVhË

 ;úéD 
tNvhsÎ<Ë ;úéD fH hkéúHv tÈVséD hc l„D

.̀<aHË& hc i<hnhvhË hdK vaéI ,vcaD o<hsJ jH
fVjVdK ,vca¥Hv sH‰ vh hkéòHã ;ÁÁN..#.. zHiVh
tNvhsÎ<Ë ;úéD rûN nhvn nv k§VsÁíD lVnlD &
fVjVdK ;úéD =ÎV sH‰ ..1041.. vh hkéòHã kÂHdN#
hdK k§VsÁíD hc xVdR sHdJ , w™ñI
hdÁöéH=VhÊ tNvhsÎ<Ë ;úéD hkíHÊ lD.a<n ,
u±rI lÁNhË fI ,vcù h,‰ ;ú<v& lD.j<hkÁN fI
;úéD. =ÎV l<vn k§V o<n vÅÏ niÁN. #.hc k¥Hè
lÈL hdK k§VsÁíD & pB́ kHÊ pöK dCnhkD ,
lñÂNvqH =VhdD hsJ# pöK dCnhkD fH ;öF
lNh‰ kÆVÍ löHfÆHè [ÈHkD ..2202.. f„æVhn nv
sH‰ ..1041.. v;<vn ..06.. sHgI [ÈHË ̀È„<hË jòéD
vh a¥öJ , fI V̀htéòHvjVdK ;úéD.=ÎV hdVhË
)j¶Nhn lNh‰( jäNdG aN..# .. pḦ s<h‰ hdÁíHsJ
;I ]Vh tNvhsÎ<Ë ;úéD & kHÊ V̀htéòHvjVdK
;úéD =ÎV hdVhË vh hc hdK gÎöJ pB́ ;VnÍ
hsJ# pöK dCnhkD fI =<hÍ lVnÊ [<däHv , lHckNvhË
, uHaÆHË ;úéD & [C, rÈVlHkHË ho±Ø lNhv lHsJ
hlH tNvhsÎ<Ë ;úéD & dH fÈéV hsJ fÁ<döL >rHÏ
u„ÎVqH nfÎV  v,Ï kHÊ h, oX rVlC ;úÎNÍ hsJ jH
hc dCnhkD fI oHxV hkéÆHnhè Ǹvù hc vmÎS
tNvhsÎ<Ë ;úéD hkéÆHÊ fæÎVn# >rHÏ nfÎV ! hdK
;HviH cdäÁNÍ ;úéD , rÈVlHË hgÂåÎ: kÎöJ #
hsL hdK ;HviH & lNdVdJ kÎöJ  & hsÂA " fîI
fHcÏ " hsJ# h=V ̀Nv dCnhkD hc aÂH hkéÆHn ;VnÍ
- ;I fI k§V lD vsN fI nvséD hdK ;Hv vh ;VnÍ -
käHdN v,Ï kHÊ ̀öVù oX rVlC f¥úD , h, vh fH
;HviHÏ kH[<hkÂVnhkI kHf<n ;ÁD# fHcÏ ;VnË fH
v,pÎI pöK dCnhkD fHuE lD a<n ;I lH d:
lNh‰ ;ÂéV nv löHfÆHè rÈVlHkD [ÈHË , hgÂåÎ:
fæÎVdL#.

tVpHkD- o<cséHË

 ;Î™ÎJ 
[Nh,‰ oHv[D & ;Î™ÎJ o<fD kNhvkN , ndNÍ

kÂD a<kN #
<̀vuäHõ - ;VlHË
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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  fH hdK nh,vÏ iH & iÂI jÎL iH lé†Vv lD a<kN Œ  tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ & löéÆG kÎöJ
     Œ  l¢HgF tÁD vh fÎúéV ;ÁÎN . Œ  jÎL iHÏ o<cséHkD iÂÎúI nv=ÎV s<M lNdVdJ f<nÍ hkN . Œ  s¥HË . jÎL l„D vh fI nsJ d: lVfD [<hË hdVhkD fNiÎN Œ  ]Vh =G lñÂNÏ [HdD nv tÈVsJ. =CdÁI iHÏ iNhdJ  jÎL l„D kNhvn ? .

 sÆ<£ 
s±Ê # jÎL wÁ¶J k™J >fHnhË fI u„J fD

nvhdéD , fD j<[ÈD lNdVhË ̀V,hcÏ nv >séHkI
sÆ<£ fI gÎ+ fVjV rVhv nhvn# wÁ¶J k™J >fHnhË
aNÍ " l<ù >clHdúæHiD " lNdVhË kH ;Hvf„N
t<jäH‰ ;I sHfÆI hÏ kNhvkN# h=V wÁ¶J k™J >fHnhË
fI gÎ+ nséI h,‰ sÆ<£ ;ÁN & lÆûV hw„D hù
lNdVhË aV;J k™J iöéÁN ;I iÂÎúI  fVhÏ hdK
jÎL ;L lD =BhvkN , h,g<dJ aHË löHmG yÎV
,vcaD hsJ#.

lñÂN >‰ oÂÎS
- jÎL iHÏ o<cséHkD. &  fI oû<ü wÁ¶J

k™J >fHnhË , k™J löíN s„ÎÂHË iÂÎúI
nv=ÎV s<MlNdVdJ , lú¥±è lHgD f<nÍ hkN &
nv pHgD ;I fHaæHÍ wÁ¶J k™J >fHnhË sHfÆI hÏ
x<̈kD nv t<jäH‰ hdVhË , o<cséHË nhvn ,
ḧË lD fHdöJ fH hdK rNlJ  , xVtNhvhkA &
wHpF ,vcaæHÍ hoéûHwD , ]ÁNdK clÎK
jÂVdK lÁHsF fVhÏ jÂVdK fHaN # léHs™HkI
fD j<[ÈD fI fHaæHiNhvÏ nv t<jäH‰ lH fHuE
aNÍ ;I wÁ¶J k™J >fHnhË iÂÎúI nv=ÎV
lú¥±è fHaN#.

 ]Hç 
s±Ê  # ]Hç lí„I nv aÂHvÍ ̀ÎúÎK ;ÎÈHË

,vcaD hté†Hó f<n# fVoD hc w™ñHè & sÎHÍ ]Hç
aNÍ f<n , u¥S iHdA ;Î™ÎJ ̈cÊ vh kNhaJ ,
léK fVoD hc w™ñHè iL ;L vk+ f<n , rHfG
o<hkNË kä<n# rÎÂJ lí„I vh ..02.. iChv j<lHË
;VndN hlH ]Hç jHË ;Î™ÎJ ̈cÊ vh kNhvn#.

sÈVhã lÂÆHkD
- s±Ê #. iÂ¥HvhË lH nv fòA tÁD s¶D

lD ;ÁÁN w™ñHè vh fH ;Î™ÎJ fḦ  >lHnÍ  , fI

. =CdÁI hw„D 
[<hn k¥<kHÊ =CdÁI hw„D iNhdJ jÎL l„D

hdVhË hsJ # >rHÏ jHì fV ]I hsHsD lD o<hiN
s¥HË iNhdJ jÎL l„D vh fI  lVfD hÏ fNiN ;I
jÎL o<n vh nv d: ;ú<v yVdF  jÁÈH =BhaéI ,
fI j¶ÈNhè o<n uÂG kÂD ;ÁN ?! h=V fI ngÎG
vhf¢I o<ã k¥<kHÊ fH ;D v,ù fHaN & z„L fI
jÎL l„D hsJ# gäHõ hdK jÎL fV jK k¥<kHÊ föÎHv
=úHn hsJ # lH lVfÎHË l<rVjV , fH jíVfI jVÏ
nv t<jäH‰ o<n nhvdL # ]æ<kI lD j<hË nv uV°
]ÁN v,c jÎL l„D vh fVhÏ ndNhv n,séHkI fH v,sÎI
>lHnÍ ;Vn ?!.

>o<kNÏ - jÈVhË

 ̀ÁHgéD  
s±Ê #>rHÏ lÈNÏ jHì & vmÎS tNvhsÎ<Ë

t<jäH‰ ! g¢T f™VlHdÎN ;Â: nh,v ,dNm<dD vh
nv ,vcaæHÍ iH kûF ;ÁÎN# nh,vÏ iH hté†Hó
aNÍ , nh,vhË fI a¥G s„ÎÆI hÏ r†H,è lD
;ÁÁN# l<u<n fÁÎHnÏ tV& nh,v ndNhv hséÆ±‰ ,
=G =ÈV sÎV[HË nv ,rJ hqHtI d: Á̀HgéD
haéäHÍ fI qVv jÎL hlÎV r„¶I k<dD hu±Ê ;Vn ,
=G =ÈV fH iÂÎK qVfI ̀ÁHgéD fHckNÍ aN & nv
pHgD ;I ;HvaÁHsHË nh,vÏ nv fVkHlI iHÏ
j„<dCd<kD hu±Ê ;VnkN ;I nh,v fHcÏ haéäHÍ ;Vn
, >Ë fVo<vn nv lñ<xI [VdÂI jÎL =G =ÈV

Á̀HgéD kä<n# d: haéäHÍ  nh,vÏ fHuE aN ;I
hséÆ±‰ fVkNÍ a<n , =G =ÈV fäHcn# qÂÁH jÎL
=G =ÈV xD ]ÁN sH‰ =BaéI iÂÎúI lÆHfG
hséÆ±‰ hc nh,vÏ qVv ;VnÍ hsJ # ,hr¶H nv
t<jäH‰ lH ]I oäV hsJ ;I nh,vhË iV sH‰ säF
fHoJ d: jÎL lD a<kN ? haéäHÍ nh,vÏ [CdD
hc fHcÏ hsJ hlH ]¢<v hsJ ;I nh,vhË iÂÎúI
nv fHcÏ hséÆ±‰ , =G =ÈV lVj¥F haéäHÍ lD
a<kN , d: qVfI ̀ÁHgéD fI qVv hséÆ±‰ lD
=ÎVkN ? >rHÏ jHì ! g¢™H ;Â: nh,v ,dNm<dD vh
nv ,vcaæHÍ iH kûF ;ÁÎN#.

oúHdHv ;HlG - ;Vì.

 ̀Hsòæ< 
s±Ê # nv fVkHlI " t<jäH‰ fVjV" & hc kñ<Í

hoéûHü `Hnhù iHÏ [HÊ [ÈHkD nv
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ wñäJ aN # jÂHlD hu†HÏ
iÎHè vmÎöI , ;HvlÁNhË tNvhsÎ<Ë t<jäH‰
`Hnhù n̈vÏ =VtéI hkN# lÈNÏ jHì & vmÎS
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fH j<[I fI hsÁHn lÁéúV aNÍ &
nv vsHkI l„D fHdN ̀Hsòæ< fHaN# >rHdHË h[HcÍ
kNhvkN hdK ]ÁÎK nsJ , ngäHcÏ ;VnÍ , lä„®D
n̈vÏ vh j¶ÎÎK ;ÁÁN , fI iL ̀Hnhù  fNiÁN# nv
v,c=HvÏ ;I lVnÊ & fI oû<ü xäÆI lé<sX
[Hl¶I fH lú¥±è hréûHnÏ nsJ , ̀ÁíI kVÊ
lD ;ÁÁN & ]Vh fHdN iÎHè vmÎöI , ;HvlÁNhË &
hc räÎG oChkI nhv tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ ,### ̀Hnhù
n̈vÏ nvdHtJ ;ÁÁN ?! læV hdK >rHdHË & ;<Í
lD ;ÁÁN dH ;Hv oHwD hkíHÊ lD niÁN ? hc
kÈHniHÏ k§HvjD lD o<hiÎL nv hdK oû<ü
,v,n ;ÁÁN , nv w<vè wñJ l<q<ß & ̀ÎæÎVÏ iHÏ
¨cÊ vh hkíHÊ niÁN# oNh ,;Î„D & hdK ;HviH nv
v,c=HvÏ ;I ;ú<v fH j<vÊ ;„ÁíHv lD v,n & z„L
hsJ#.

sÎN vqH pöK chnÍ - fHfG

gÎ+ fVjV =VtéHv uNÊ jÂV;C iÁæHÊ r†H,è iöéÁN
, fÎúéV lNdVdJ lD ;ÁÁN jH nh,vÏ# hw± r†H,è
o<ã kNhvdL # fÎúéV nh,vhË haéäHÍ lD ;ÁÁN , ̈dR
]Hç kHlúHË nv w™ñI fÈéVdK iHÏ i™éI kÎöéÁN#
hdK >rHdHË >l<cù o<fD kÂD fÎÁÁN & ,=VkI ]Vh hdK
iÂI haéäHÍ nh,vÏ nv d: i™éI nhvdL ? vdHsJ nH̀vjÂHË
nh,vÏ räG hc fHckúöéæD & d¥D hc q¶ÎT jVdK nh,vhË
gÎ+ fVjV f<n , fHviH jÎL iH vh fÎîHvÍ ;Vn # pḦ oNhnhn
htúHvdHË & vmÎS nh,vhË tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ aNÍ hsJ!
hdúHË w±pÎJ vdHsJ ;ÂÎéI nh,vhË vh kNhvn , fHdN
uC‰ a<n# aÂH oNh fÎHlVc lñÂN wHgñD & nh,v nv[I
d: t<jäH‰ hdVhË& nh,n kûÎVÏ & pÂÎN , pöÎK
o<aò<hË nv niI ..06.. ,### vh fH oNhnhn htúHvdHË
lÆHdöI ;ÁÎN # >Ë oNh fÎHlVciH ;íH , hdK >rH ;íH?!
wHgñD & l¶„L ,vcù f<n , nh,vÏ vh lD aÁHoJ # h,
]<Ë nv [<hkD t<jäH‰ fHcÏ lD ;Vn & pV;Hè
fHcd¥ÁHË vh lD aÁHoJ hlH htúHvdHË ;íH t<jäH‰
fHcÏ ;VnÍ hsJ? h=V s<hfÆD nhvn g¢™H fæ<dÎN jH lH
fH hdK >rH fÎúéV >aÁH a<dL# wHgñD , hlêH‰ h, & hc k§V
aòûÎéD fH hdK >rHdHË clÎK jH >sÂHË tVØ nhaéÁN
, ndæV j¥Vhv kÂD a<kN # v,púHË aHn fHaN# .

nh,n oHk¶„D chnÍ
- såHõ hc ̀ÎúÁÈHnhè jHË #. hgäéI j¶Nhn

l¢HgF jñ„Î„D nv lí„I ;L kÎöJ , iÂ¥HvhË
lH  fH uÁH,dK lòé„T nvfHvÍ t<jäH‰ , hj™HrHjA
lD k<döÁN # fH hdK pH‰ & lÂÁ<Ë hc j<[I aÂH #

 [„N 
u¥S löD fH tVckNhkA v,Ï [„N aÂHvÍ

..0143.. rúÁ+ f<n , ̀úJ [„N aÂHvÍ ..1143.. ;I

u¥S löD fH ;Hç lVn sH‰ ..2202.. fI ]Hç vsÎN &

föÎHv cdäH f<n # g¢™H hc hdK ̀<séViH fÎúéV ]Hç

;ÁÎN# h=V fVhdéHË hl¥HË nhvn lêG sÁ<hè =BaéI

nv ,d|Í kHlI d: jÆ<dL ,vcaD  iL ]Hç ;ÁÎN#.
h;äV sVlNÏ - lñ„I hf<s¶ÎN jÈVhË

- såHõ hc g¢T [ÁHf¶HgD #..

röÂJ ]Hç hvsH‰ ;ÁÁN# fH hdK pH‰ & jú¥V
hc j<[I [ÁHf¶HgD #.

 jñ„ÎG iHÏ tÁD 
sH‰ ..2041.. vh ̀ÎúHÎ̀A fI >rHÏ sÎN lñÂN

s¶ÎN lNkD & lNdVlöá<‰ ;ÎÈHË ,vcaD , jñVdVdI
lñéVlA  jäVd: , jÈÁÎJ uV° lD ;ÁL , hc oNh,kN
lÁHË fVhdéHË fÈéVdK iH vh o<hséHvÊ# hlÎN,hvÊ nv sH‰
[NdN j®ÎÎVhè hsHsD nv ;ÎÈHË ,vcaD hkíHÊ niÎN
jH lí„I léñ<‰ a<n# ;ÎÈHË ,vcaD hc gñH• lñé<h
fÎA hc pN oäVÏ hsJ , l¢HgF jñ„Î„D , =ChvaD hù
;L hsJ# " vô fI vô  fH rNdÂD iHÏ ,vcù " vh nv
sH‰ [NdN ]Hç ;ÁÎN , hc fòA oäVÏ tHw„I fæÎVdN#
fH ,[<n ;HkH‰ iHÏ oäVÏ nv t†HÏ líHcÏ &
nséVsD fI hoäHv fÎúéV aNÍ  , ]Hç aNË hoäHv nv
;ÎÈHË ,vcaD g¢™D kNhvn# [„N lí„I jHË vh fÎúéV
,vcaD ;ÁÎN# ]Hç u¥S htVhn , lÁHsäJ iHÏ
yÎV,vcaD fV v,Ï [„N j<Ï b,Ø o<hkÁNÍ lD ckN ,
[BhfÎéD kNhvn# l¢HgF tÁD nv ;ÎÈHË ,vcaD & fI
oû<ü p<cÍ t<jäH‰ föÎHv ;L hsJ # i™éI kHlI
,vcaD fHdN iV i™éI jñ„ÎG iHÏ tÁD nhaéI fHaN#
nv =BaéI >rHdHË n#hsNhg„ÈD& pöÎK
o<köHvÏ&pöÎK nséæHÍ& hfVhiÎL htúHvÏ&
lÁ<]ÈV ckNÏ ,### nsJ fI r„L f<nkN , l¢HgF
jHeÎV=BhvÏ lD k<aéÁN , j¶Nhn k<döÁN=HË nv lí„I
fÎúéV f<n# ḧË hc >Ë köG tÆX >rHÏ lNkD , d¥D n,
n,sJ ndæV ;I kHlúHË nv oHxVÊ kÎöJ nv ;ÎÈHË
,vcaD lD k<döÁN# uV° fÁNÍ hdK hsJ ;I ;ÎÈHË
,vcaD vh fI sÂJ  htChdA lñé<h fäVdN kI hoäHv#
lí„I fH  =Chvù hc ̀úJ ̀VnÍ iH o<hkNkD jV hsJ#
l<vn ndæVÏ ;I [HÏ ̀VsA nhvn & hkéòHã nh,vhË
nv [ÂU fÈéVdK iHÏ i™éI hsJ# ḧË fÎúéV nh,vhË

=_______~ , =_______™J  fH  s_________VnfÎ__________V

18



 28

htÆD. .
.-1.̀ÎHÊ `HdHË sH‰ lNdV löá<‰ , hu†HÏ

jñVdVdI ;ÎÈHË ,vcaD fI aÂH o<hkÁN=HË =VhlD
, iÂÎúæD  2 - lñ„I hÏ nv aÈVséHË hdVhkúÈV
- hcoHk<hnÍ iHÏ t<jäHgD hséHË tHvõ , aÈV aÎVhc
- hlÎN,hvÏ 3 - d: fHcÏ sV=VlD ;I kä<© ,
nhkA d: aòW vh fI ]HgA lD ;úN  - fHaæHÍ
rNdÂD jÈVhË fH lVfÎæVÏ kHwV píHcÏ tÆÎN ,
fHcdæVÏ u„D nhdD   4 - nu<è fI s¥<è - fHvhË
hkNμ - réG sÎHsD  5 - pV́ tHw„I - j<hË ,
vlR - qVfI hÏ nv ̀ÎÁ+ ̀Á+ - rHdR fD sV , jI
6 - kæÈäHË [„<  -  rÈVlHË t<jäH‰ [HÊ fHaæHÍ
iHÏ  [ÈHË - ]ÈVÍ tÆÎN ,hgÎäH‰ hdVhË  7 - ;ú<v
fÈÂVdòéI >tVdÆHdD  - ̀V]L , fÎVØ  - o< , uHnè
8 - hc pV,́ kNh -  ;HÎ̀éK  hsäR jÎL t<jäH‰
fVcdG  - d¥D hc n, tVckN hlH ,hv,kI   9 - lñG
;HaJ säCÏ , =ÎHÍ - d¥D hc n, ;Â: nh,v löHfÆI
tÎÁH‰ [HÊ [ÈHkD 4991 >lVd¥H 01 - xHd™I ;L
pV́   - d: pV́ jH kHÊ d¥D hc fHk: iHÏ ;ú<v
11 - o¢HdD nv jÁÎS  - fVvsD , hvcdHfD iV
]ÎCÏ  - kHÊ nhgæ„ÎA j<î̀D sHgÈHÏ n,v t<jäH‰
hv,`H 21 - sVlVfD jÎL l„D t<jäH‰ tVhköI -
rÈVlHË ̀Á{ n,vÍ vrHfJ iHÏ gÎ+ fVjV t<jäH‰  -
uHnè , hkS  31 - sÎÁÂHÏ kHlNhv >fHnhË - ;„ÂI
sá<hgD  - d¥D hc sI kÎV,Ï k§HlD hlH nviL 41
- lò™T kHÊ d¥D hc tVckNhË  - rÈVlHË gÎ+ fVjV
t<jöH‰  - hc nv,õ vdHqD 51 - kHÊ ndæV nvdH]I
o<hvcÊ  - x± vh =<dÁN  - sV,n k§HlD  61 -
[<Ï o<Ë  - fCv=éVdK vaéI ;<Í   - k<uD rVü
fVhÏ nvlHË  71 - aÈV >gÂHkD - sÁæVfHË gÎ+
fVjVÏ  - nuHÏ cdV gF 81 - fòúD hc t¶G ;I
aòW vh j¶ÎÎK lD ;ÁN  - j<î̀D ;ÈÁI ;Hv jÎL
l„D ,gC - fHcd¥K kÎíVdI hÏ hsåHvjHμ lö¥< 91
- [NdN , fNdU - oVõ uVã 02 - o<vh;D
lòû<ü wäñHkI - hc ;ú<viHÏ wHpF
n,,lÎNhkD - "oäHc" sV=VnhË 12 - iHtä: hsäR
aHiÎK jÈVhË - lÈH[L >tVdÆHdD fHdVË l<kÎO -
heV aHj<fVdHË 22 - lÆHÊ x±dD - ̀ÎA nv>lN
>a®H‰ - hc jÎL iHÏ vdúI nhv t<jäH‰ hkCgD 32 -
j¥Vhvù heVÏ hsJ hc hlÎG c,̈ k<döÁNÍ tVhkö<Ï
- ,sÎ„I lÈL ̀ÎÁ+ ̀Á+  - aV,ß ,hgÎäH‰ 42 -
d: ,uNÍ yBh 52 - hc [Á+ iHÏ wNv hs±Ê -
fö¥éäHgÎöJ aHoW ;ú<vlHË - k™S oöéI 62
- nv "rûV" >Ë sVdH‰ ;VÍ hÏ hsJ ;I fHviH hc
j„<dCd<Ë hdVhË ̀òA aN - sI aÁäI >dÁNÍ hdK
v,dNhn  nv hdVhË vrL o<hiN o<vn.#.

uÂ<nÏ. .

.1 - qVã hgÂêG fH l¶ÁD f¶N hc sòéD löÎV
>sHkD hsJ  -  lHÍ qÎHtJ oNh,kN - kúHË fÎK
hgÂ„„D  2 - pÆI , kÎVk+ - pÎ<hË ,vca¥Hv - r<hÏ
k§HlD - pÎ<hË sH‰ [NdN  - fHcd¥K rNdÂD fHvsH
, fVcdG   3 - =VtéÁD hdHÊ uÎN , hc >nhã lBiäD  -
[Hk<v fHv;A - nv h,séH fI l¶ÁD lÆNõ >lNÍ - hc
,vcù iH   - u±lJ l™¶<‰ fÎ<hs¢I 4  - sVlVfD
oHv[D jÎL l„D iÁNfH‰ - lÁÆHv ;<jHÍ  - kHÊ \kVh‰
sVclÎK fVì hd™G nv [Á+ 1971 ;I ,cdV [Á+
tVhköI f<n - kûT >dÁI  5 - n,hcnÍ lHÍ  - qVfI fH
sV  - ;úÁNÍ fD.wNh   - >chnÍ ;Vf± 6 - j<ç j<oHgD

- fHcd¥K fVjV , tÆÎN t<jäH‰ [ÈHË  - sHdI fD sV,
jI 7 - "dO " tVkæD - kÆHù - hsF ]HH̀v 8 - [ÁS
oúK  - rNÊ d¥åH - fHcd¥K gÎ+ hsåHkÎH - ;„ÎN
fÈúJ - kÎÂD hc naÂK  9 - ,réD fÎHn fI fHchv
;ÈÁI lÎúI n‰ >chv  - ,ckI fVnhv >chnÍ   - jVhc,Ï
lñ„D  - fH iVhc jÎL >l„D gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ lD
a<n - nvdH 01 - ,vcù >fD - lHnv ,vcaÈH - fÈHkI

, nséH,dC - ̀<‰ ]ÎK - fI n,Ê kÂD vsI 11 - hkN,Í
, ngéÁæD  -  tHjP hoÎV lÎNhË lÁîöéVfH =„ÈHÏ fD
aÂHv - sHuJ sV , jI cnÍ  21 - lÈH[L hsäR fHvsH
, hsåHkÎH  - jÎL rNdÂD , hc kHÊ , kúHË htéHnÍ jÈVhË
- pV́ ̀ÁÈHkD - "aA"uVfÈH  31 - fViÁI , gòJ
- fHaæHÍ tVhkö<Ï - ,sÎ„I ;HlåÎ<jVÏ - oÎHv sV
, jI fVdNÍ 41 - gÎ+ h,‰ iV ,vcù  -  jÎL lÁñG

aNÍ ̀HdéòJ - lVnhË uVã - j¥Vhvù nv 2 uÂ<nÏ
iL >lNÍ 51 - fV>lN=D v,Ï ̈séÎ: - jÎÂD ndæV
gÎ+ tVhköI  - fHaæHÍ oVÊ >fHnÏ  - ]ÈVÍ aHoW
;úéD ;ú<v   - t„C sÁæÎK  61 - vmÎS tNvhsÎ<Ë
fö¥éäH‰ - fHaæHÍ ;ÈÁI ;Hv aÂH‰ hdVhË - n, "sÎK"
hc i™J sÎK s™VÍ uÎN ;I kÂHn oVlD , oÎV , fV;J
hsJ
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