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 از فردا شب با مصاف قطر- اكوادور، سوت آغاز بيست ودومين 
دوره جام جهانى به صدا در مى آيد و تنور فوتبال در جهان، داغ تر 
از هميشه خواهد شد و دوستداران فوتبال در سراسر اين كره خاكى 
با اشـتياق تمام به تماشـاى چرخش توپ گرد و رقابت هنرمندانه 
بهتريـن ” پـا به توپ ” هاى  دنيا خواهند نشسـت. عالقه مندان به 
فوتبال در كشور ما هم در اين هياهوى توپ گرد و غوغاى مستطيل 
سـبز - كـه اين بار خاك همسـايه جنوبى ما قطـر را جوالنگاه خود 
قرار داده - سهمى قابل توجه دارند، چرا كه عالوه بر عشق وعالقه 
ذاتى به ورزش - و آن هم رشته اى جذاب مثل فوتبال - ، ” ايران“ 
عزيز و سـربلند نيز يكى از 32 تيم حاضر در اين رقابت هاسـت و 
از ايـن نظر نه فقط  قلب دوسـتداران و طرفـداران فوتبال، كه قلب 
يـك ملت در جريان اين مسـابقات به شـدت خواهـد تپيد. فوتبال 
ايـران با همه مشـكالت و گرفتـارى هايى كه پيـش از آنكه معلول 
عوامـل بيرونى و خارجى باشـد، برآمده از درون اسـت و ريشـه در 
غلط كارى ها و كفران نعمت ها و افكار فرصت طلب و دسـت هاى 
خطـاكار دارد، بـه لطف هنر و تـوان ذاتى و نهفتـه در وجود جوانان 
باانگيزه و غيرتمند ايرانى ، توانسـت با شايسـتگى و عبور از سـد 
حريفـان مصمم ، جواز ششـمين حضور خـود در مرحله نهايى جام 
جهانـى را به دسـت آورد و بار ديگر جزو 32 تيـم برتر جهان قرار 
گيـرد و بـا اين صعـود ، دل هـواداران خود را - كه بـه بزرگى ملت 
بزرگوار ايران هسـتند - شـاد كند و كام دشمنان و بدخواهان قسم 
خورده و مزور اين آب و خاك سرفراز را ( كه بعضا شناسنامه ايرانى 
هم دارند!) به شـدت تلخ نمايد ، دشـمنانى كه وقتى نتوانسـتند در 
ميدان مسـابقه مانع از صعود ايران شوند تا همين روزهاى اخير به 
دنبال آن بودند كه با تمسك به هر نيرنگ  و فريبى ، نگذارند پرچم 
مقدس ايران اسـالمى در مهمترين رقابـت هاى بين المللى فوتبال 
و يكـى از معتبرترين عرصه هاى ورزشـى جهان بـه اهتزاز درآيد ، 
حضـورى كـه براى خيلى از كشـورهاى دنيا على رغـم هزينه هايى 
كـه مى كنند و پول هايى كه بى حسـاب به پـاى فوتبال مى ريزند، 
كماكان حسـرت اسـت و به صورت آرزويى دسـت نيافتنى درآمده 
اسـت.اين نشـريه قديمى مثل بسـيارى از كارشناسان و اهالى فن 
اعتقاد دارد كه با توجه به توان بالقوه و ذاتى كه در بطن اين فوتبال 
وجـود دارد، صعود  تيم ايران به جمع بهترين هاى فوتبال دنيا حق 
بديهى و مسـلم آن اسـت و اگر اين اتفاق چهره نبندد، بايد سخت 
تعجب كرد و افسوس خورد. بنابراين بر خالف نظر بعضى از عناصر 
بـى هنر و جريانـات فرصت طلب كه همـواره و در همين دوره اخير 
سـعى كرده انـد صعود فوتبال ايـران را به جام جهانى به حسـاب 
درايـت و مديريت خود بگذارند، اين صعود و سـاير نتايج مثبتى كه 
به پاى فوتبال ايران نوشته مى شود اوال حاصل توان ذاتى و بخشى 
از قـدرت پنهانـى و بالقوه فوتبال ايران اسـت كـه اتفاقا بعضى از 
اوقـات همين عناصر مزاحم و مديرنما بـا رفتار و عملكرد غلط خود 
حتـى مانع از به فعليت درآمدن آن شـده انـد! و ثانيا صعود به جام 
جهانـى و نظاير آن“ كف“ موفقيت هاى فوتبال ايران اسـت كه اگر 
عناصر كارسـاز و موثـر ديگرى همچون مديريت وظيفه شـناس و 
كارآمد به ميدان بيايند، بدون ترديد سقف پرواز فوتبال ايران فراتر 
از اينهاسـت و بى اغراق، اتفاقات و نتايج درخشان تر  در دسترس 
آن قرار دارد . فوتبال ايران در پنج دوره حضور قبلى در مرحله نهايى 
جـام جهانى هر چند بـه توفيقات بزرگى نائل نيامـده و حتى موفق 
به صعود از گروه مقدماتى نشـده، ولى در يك سـنجش منصفانه ، 
حضورى آبرومند و راضى كننده داشته و حتى يكى دو بار به مرزهاى 
شگفتى آفرينى هم نزديك شد كه مصاف پاياپاى آن با آرژانتين (در 

2014 برزيـل) تـا آخرين ثانيه ها نمونه روشـن آن اسـت و جهان 
فوتبال ديد كه فقط شانس حريف ، كمك تير دروازه ، كم لطفى داور 
و باالخـره حضور اعجوبه اى در تيم آمريكاى التينى  ( كه در لحظه 
پايانى با شليكى دقيق از باريك ترين روزنه ها توپ را به تور دروازه 
تيم كشورمان دوخت ) بود كه مانع از شگفتى سازى فوتبال ما شد. 
عالوه بر اين ، تسـاوى(1-1) با اسكاتلند( در 1978 آرژانتين)، آن 
هم اسـكاتلندى كه از صاحب نامانى چون آلن راف، كنى دالگليش، 
جو جردن، استراچان، آرچى گميل و... بهره مى برد ، پيروزى(1-2) 
به يادماندنى بر آمريكا (در1998  فرانسه) و باالخره تساوى(1-1) 
مقابل پرتغال( در 2018 روسـيه) كه فوق سـتاره اى به نام كريس 
رونالدو داشـت، از نتايج خوب تيم ملى فوتبـال ايران بود كه توجه 
اهالى فوتبال را در دنيا جلب كرد و تحسـين پاره اى از كارشناسان 
خارجى را برانگيخت. انتظار طبيعى و توقع منطقى اين است كه تيم 
ملى ايران – كه اكنون يك تيم باتجربه جهانى  محسوب مى شود- 
در ششـمين دوره حضـور خود ، حداقل چـون دوره هاى قبلى ظاهر 
شـود و با نتايجى قابل قبول و آبرومند از حيثيت فوتبال كشـورمان 
به شايستگى ، دفاع  و دل مردم عزيز ميهن و دوستداران كم توقع 
و نجيب فوتبال را شـاد كند. در اين باره خوشـبختانه، ملى پوشـان 
و كادر فنـى با حـرف هاى محكـم و اميدواركننده خـود، به مردم و 
طرفداران  اطمينان بخشـيده و اميد داده اند و حتى از آن هم فراتر 
رفته و با روحيه و اعتماد به نفس ، حرف از صعود به مرحله بعدى و 
حضور در جمع 16 تيم دور دوم مى زنند ، وعده اى كه به هيچ وجه 
جاه طلبانه نيسـت و با توجه به جميع جهـات،  مثل وجود كادر فنى 
كاركشـته  - و در راس آن يك مربى كاربلد و كامال آشـنا با فوتبال 
دنيا و سازوكار حريفان - ، يك تيم هماهنگ با انگيزه و با تجربه كه 
از بازيكنانى مطرح در سطح ليگ هاى اروپايى سود مى برد و نام و 
سابقه حريفان و باالخره دو بازى اميدوار كننده تداركاتى در اردوى 
اخير اتريش مقابل تيم هاى صاحب نامى چون اروگوئه و سـنگال  ، 

دور از دسترس فوتبال ايران نخواهد بود.
دربـاره حضـور فوتبال ايران در مرحله نهايى جـام جهانى كه به 
خـودى خـود پيام هـاى قابل تاملى دارد، سـخن فراوان اسـت كه 
بسـيارى از آنهـا پيش از اين بارها نوشـته و گفته شـده و پاره اى 
از آنهـا هنـوز به ميـان نيامده و اينجـا هم قصد نداريم بـه آنها  كه 
غالبـا كسـالت بار اسـت  بپردازيم، چون هم در ايـن مقال مختصر 
نمـى گنجد و هـم با حال و هواى شـاد و فانتزى اين شـماره - كه 
بـه همت همـكاران عزيز و خدمتگزاران شـما ، ويژه جـام جهانى 
منتشـر مى شـود - نمى سـازد، اما دريغمان مى آيد كـه در پايان به 
اين نكته كه به گمان ما از مهمترين مسائل فوتبال است حداقل اشاره 
اى نداشـته باشـيم . نكته اى كـه ترديد نداريم حـرف قاطبه اهالى و 
عالقه مندان به فوتبال اسـت و سـخنى كه مخاطب اصلى آن مديران 
ورزش و مسـئوالن فوتبال اسـت به طور مختصر اين است كه آقايان 
محترم! لطفا  بيش از اين  و بعد از اين، خودخواهانه به ورزش و فوتبال 
طمع نكنيد ، دوسـتداران آن را آزار ندهيد و با رفتار غلط خود مانع  از 
پيشرفت آن نشويد . رفتار و مديريت صحيح و صادقانه داشته باشيد و 
كفران نعمت نكنيد. فوتبال ايران به لطف سرمايه هاى ذاتى و استعداد 
وغيرت جوانان ايرانى ششـمين دوره حضور در جام جهانى را تجربه 
مى كند . بياييد شما هم پس از اين ، نقش و وظيفه ملى و حرفه اى و 
وجدانى خود را در قبال ورزش و فوتبال مملكت ايفا كنيد. شك نداريم 
در اين صورت ، روزهاى روشـن تر و نتايج درخشـان تر و حضورهاى 
پرافتخارتر در انتظار فوتبال مستعد و جوانان برومند و نجيب اين آب و 

خاك سربلند خواهد بود. چنين باد. ان شاءا....

پيام  پيامبر(ص)
  خوشبخت كسى است كه اسالم را 
پذيرفته و به قدر معاش خود درآمد دارد 

و قواى بدنش نيرومند است.
بحار االنوار:  72 / 67

ششمين حــــضور
 و فرداى بـــهتر فوتبال ايران

     سيدمحمدسعيد مدنى 
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. lVhsL fNvrI jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË fVhÏ aV;J
nv [HÊ [ÈHkD ..2202.. & n,aÁäI i™éI =BaéI nv iéG
hgÂåÎ: jÈVhË fV=Chv aN , lHnv aÈÎNhË oHgÆD.̀<v
fVhÏ fHcd¥ÁHË jÎL l„D hdVhË wñäJ ;Vn# såS
fHcd¥ÁHË hc cdV rV>kD ;I nv nséHË hdK lHnv aÈÎN f<n&
uä<v ;VnkN.#.

nv hdK lVhsL ̀ÎVhiK jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË fI lHnv
aÈÎN hiNh aN , h, o¢Hã fI l„D.̀<aHË =™J^ "Î̀VhiK
vh nv ;™K o<n lD.=BhvÊ# j: j: aÂH tVckNhË lK
iöéÎN# ngL fVhÏ j: j: aÂH lD.jåN# h=V h[HcÍ fNiÁN
nséHkéHË vh lD.f<sL cdVh iÂI aÂH tVckNhË lK iöéÎN#
aÂH ]úL , ]Vh© hdK l„J iöéÎN# fI lK r<‰ fNiÎN
iÂHË.x<v ;I cdäH fHcÏ lD.;ÁÎN& fH ho±Ø ,vcaD ̀V]L
hdVhË vh fI nkÎH fúÁHsHkÎN# lH oHk<hnÍ hdVhË fCvø iöéÎL#
nv d: oHk<hnÍ lÂ¥K hsJ jÁA hdíHn a<n# iV oHk<hnÍ
;Âä<n nhvn , iÂI lD.nhkÎL lú¥±jD iöJ hlH hu†HÏ
oHk<hnÍ lú¥±è vh nv fÎV,Ë kúHË kÂD.niÁN# fI fVoD
pV́.iH ;HvÏ kNhvÊ hlH hdK.[H >lNÍ.hÊ jH fæ<dL hdK.=<kI
kÎöJ ;I lD.o<hiÁN hdVhË vh kúHË niÁN.# .

,Ï htC,n^ iÂI lH hu†HÏ oHk<hnÍ hdVhË iöéÎL#

lHnv aÈÎNhË oHgÆD ̀<v ̂ fH ho±Ø ,vca___D ̀V]___L hdVhË vh fI nkÎ___H fúÁHsHkÎN
. .

d: ]ÎC vh iL hc aÂH fI uÁ<hË d: oHk<hnÍ lD.o<hiL›
r<‰ fNiÎN iV ;HvÏ hc nsééHË fV lD.>dN fVhÏ hdVhË
hkíHÊ niÎN# r<‰ fNiÎN pV́ oHk<hn=D nv nkÎH ̀òA
kú<n# lHkÁN tVckNhË o<nÊ fH aÂH wñäJ lD.;ÁL , f„N
kÎöéL ;±õ fæBhvÊ# lD.o<hséL hdK.[H hsåÁN n,n
;VnÍ , k<hcaéHË ;ÁL hlH r<‰ lD.niL h=V ckNÍ f<nÊ nv
fHc=úJ aÂH fI hséÆäHgéHË fÎHdL.#..".. .

l„D.̀<aHË f¶N hc lVhsL fNvrI vhiD kÈHn
vdHsJ [ÂÈ<vÏ aNkN , ndNhvÏ fH vmÎS.[ÂÈ<v
nhaéÁN , nv kÈHdJ fI tV,n=HÍ vtéÁN jH vhiD r¢V
a<kN..#.

ndNhv l„D ̀<aHË fH vmÎS [ÂÈ<v
fHcd¥ÁHË& ;Hnv tÁD , löá<̈Ë ,chvè ,vcù ,

[<hkHË , tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ ̀S hc fV=ChvÏ >oVdK
jÂVdK l„D ̀<aHË fH p†<v nv ntéV vmÎS [ÂÈ<v& fH
sÎN hfVhiÎL vmÎöD ndNhv ;VnkN , fH ,Ï wñäJ ,
u¥S dHn=HvÏ =VtéÁN.#.sÎNhfVhiÎL vmÎöD
f¶NhczÈV n,aÁäI i™éI =BaéI nv lVhsL fNvrI jÎL
l„D t<jäH‰ fVhÏ p†<v , htéòHv>tVdÁD nv [HÊ

[ÈHkD ..2202.. r¢V qÂK jÆNdV hc j±ù.iHÏ ;Hnv
tÁD fVhÏ >lHnÍ.sHcÏ hdK jÎL =™J^. hkæÎCÍ& yÎVè
, aíHuJ lÈL.jVdK aHoûI.iHÏ ,vca¥HvhË hdVhkD
nv lÎHndK lòé„T ,vcaD hsJ ;I fHdN oNhÏ lé¶H‰
vh fI oHxV nhaéK hdK k¶ÂJ fCvø aH;V
f<n.#.vmÎS.[ÂÈ<vÏ nv hnhlI o¢Hã fI fHcd¥ÁHË jÎL
l„D t<jäH‰ htC,n^ h;Á<Ë ;I oNhÏ lé¶H‰ fI ,hs¢I
j±ù , iÂJ aäHkI.v,cÏ.jHË& k¶ÂJ , htéòHv fCvø

<̀aÎNË gäHõ jÎL l„D t<jäH‰ [ÂÈ<vÏ hs±lD
hdVhË vh fI aÂH iNdI ;VnÍ hsJ& fH j±ù l†HuT
hdK k¶ÂJ fCvø vh nv löÎV aHn;VnË l„J hdVhË fI.
;Hv fæÎVdN.#.

nv hkéÈH vmÎS.[ÂÈ<vÏ fH hdK nuH ;I "hË.aHMhg„I
oNhÏ lé¶H‰ fH hvhnÍ <̈̀ndK aÂH Î̀V,cÏ.iH ,
l<tÆÎJ.iHÏ ̀D.nvD̀ vh kûÎF l„J hdVhË =VnhkN"&
jÎL l„D vh fNvrI ;Vn.#.

Î̀A hc sòÁHË vmÎS.[ÂÈ<vÏ& sÎNpÂÎN
síHnÏ& ,cdV ,vcù , [<hkHË& hc v,kN w¶<n lÆéNvhkI
jÎL l„D fI [HÊ [ÈHkD& fV=ChvÏ hkéòHfHè nv
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰& hkéòHã ;Hnv [NdN jÎL l„D ,

iÂîÁÎK >lHnÍ.sHcÏ jÎL l„D t<jäH‰ fVhÏ aV;J
nv [HÊ [ÈHkD ..2202.. r¢V =ChvaD vh hvhmI ;Vn..#.

;Hvg<õ ;D.v,ù& sVlVfD jÎL l„D t<jäH‰ kÎC
nv sòÁHkD ;<jHÍ fH haHvÍ fI aVhdX lé™H,è hdK n,vÍ
hc löHfÆHè [HÊ [ÈHkD t<jäH‰ , aVhdX sòJ ,
túVnÍ >lHnÍ.sHcÏ jÎL l„D t<jäH‰ =™J^ hdÂHË nhvÊ
;I fHcd¥ÁHË jÎL l„D [ÂÈ<vÏ hs±lD hdVhË iÂI
j±ù.aHË vh fVhÏ l<tÆÎJ nv hdK fHcÏ.iH hkíHÊ
o<hiÁN nhn , péÂÚH nv clHË fHc=úJ hc hdK löHfÆHè
iÂI fI kéHd{ fI.nsJ.>lNÍ j<sX hdK jÎL htéòHv
o<hiÁN ;Vn..#.nv hdK lVhsL iÂîÁÎK ,pÎN hlÎVÏ&
u„ÎVqH fÎVhk<kN& vhlÎK vqHdÎHË , lVj†D

<̀vu„D.=ÁíD fI kÂHdÁN=D hc hu†HÏ jÎL l„D
t<jäH‰ fI fÎHË k§Vhè& ndN=HÍ.iH , nyNyI.iHÏ o<n

V̀nhoéÁN# iÂîÁÎK lñÂNlÈNÏ tV,vndK& vmÎS
tVh;öÎ<Ë ,vcù lí„S a<vhÏ hs±lD& kÎC ̀ÎHÊ
kÂHdÁN=HË lí„S vh fI fHcd¥ÁHË jÎL l„D t<jäH‰
;ú<vlHË rVhmJ ;Vn.#.

nv ̀HdHË hdK lVhsL ̀ÎVhiK aÂHvÍ ..21.. jÎL l„D
fI. uÁ<hË dHv n,hcniL jÎL l„D fI iÂVhÍ ;éHã [HÊ

nuHÏ oÎV vmÎS.[ÂÈ<v , lHnv ..3.. a__
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[ÈHkD t<jäH‰ hc s<Ï lÈNÏ jHì& vmÎS tNvhsÎ<Ë

t<jäH‰& , lÈNÏ lñÂNkäD& kHdF vmÎS h,‰

tNvhsÎ<Ë t<jäH‰& fI vmÎS.[ÂÈ<vÏ hiNh aN..#.

d: jÎL léñN& iÂHiÁ+ , hgæ<

;D.v,ù sVlVfD jÎL l„D räG hc huChÊ l„D

<̀aHË fI r¢V nv [ÂU oäVkæHvhË fÎHË ;Vn^ iÂHkÁN

iÂI hrúHv lòé„T lHkÁN ̀Ca¥HË& nkNhË.̀Ca¥HË&

lÈÁNsHË , ;úH,vchË& lH sHckNÍ o<añHgD& htéòHv

, yV,v iöéÎL# jÂHÊ j±ù lH hdK hsJ ;I fI

fÈéVdK.iH lé¶ÈN fHaÎL , fH v,pÎI [Á+.[<dHkI ,

Î̀V,c fHcÏ ;ÁÎL , s¶D lD.;ÁÎL l<tÆÎJ vh fVhÏ

t<jäH‰ hdVhË ;öF ;ÁÎL# lK kÂD.o<hiL

iÎ}.;öD fI hdK hwG ̀HdI.hÏ t<jäH‰ a: nhaéI

fHaN# ,zÎ™I lH hdK hsJ ;I nv,Ë clÎK fI uÁ<hË

d: jÎL& hgæ< fHaÎL# d: jÎL léñN , jÎÂD ;I

iÂHiÁæD vh kúHË lD.niN# lH fVhÏ i<hnhvhË ,

t<jäH‰ fHcÏ lD.;ÁÎL , fI uÁ<hË sHckN=HË yV,v&

aHnÏ , htéòHv& l¢ÂáÁH fVhÏ i<hnhvhË t<jäH‰

hdVhË fÎúéVdK j±ù vh lD.;ÁÎL#.

___ÈÎN fNvrI vhÍ jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË
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 a___¥G =Î___VÏ  [HÊ [___
fI lHkÁN n,vÍ iHÏ =BaéI  & nv >séHkI fVH̀dD

löHfÆHè [HÊ [ÈHkD t<jäH‰  & lòéW ̀Î¥HviHÏ
2202 ;ú<v r¢V & ,d|Í kHlI hÏ vh nv k§V =VtéI hdL
;I hlÎN,hvdL vqHdJ o<hkÁN=HË =VhlD vh [„F
;VnÍ fHaÎL # nv hdK lÆH‰ hféNh fI x<v o±wI  fI
]æ<kæD a¥G =ÎVÏ hdK vrHfJ iH lD ̀VnhcdL &
,réD fñE vhÍ hkNhcÏ fHcdÈHÏ hgÂåÎ: kéÎíI nhn &
nv jHvdO 82 lI 8291 & fI lÎCfHkD aÈV >löéVnhÊ
;ú<v i„ÁN & ;ÁæVÍ hÏ fÎK hu†HÏ tÎ™H & tNvhsÎ<Ë
fÎK hgÂ„„D t<jäH‰ & fH lNdVdJ \,‰ vdÂI fV=Chv aN
;I nv hdK n,viÂD & [Â„æD fI hdK kéÎíI vsÎNkN
;I fVhÏ t<jäH‰ & löHfÆHè [ÈHkD fV=Chv ;ÁÁN ,
]<Ë ;ú<v hv,=<mI nv fHcdÈHÏ hgÂåÎ: >Ë clHË
rÈVlHË  t<jäH‰. aNÍ f<n fÁHfVhdK hc lÆHlHè ,vcù
>Ë ;ú<v o<hséI aN fVhÏ fVH̀dD h,gÎK n,vÍ [HÊ
[ÈHkD & lÎCfHkD vh fVuÈNÍ fæÎVkN ;I fI vyL lú¥±è
tVh,hË & hdK nvo<hsJ nv nsé<v ;Hv rVhv =VtJ &
hv,=<mI nv >Ë clHË lú®<‰ fVH̀dD [úK wNlÎK
sHgæVn hséÆ±‰ o<n f<n # nu<è kHlI iH fI s<Ï
;ú<viHÏ lòé„T sVhcdV aN , ]<Ë hkéòHã hv,=<mI
fVhÏ ;ú<viHÏ yÎV >lVd¥HdD d: s™V x<̈kD ,

V̀iCdÁI hÏ vh nv D̀ nhaJ fÁHfVhdK hséÆäH‰ fI
pNhrG vsÎN ,nvaVhd¢D ;I jÁÈH n, lHÍ fI aV,ß
fHcÏ.iH ,rJ fHrD f<n & tÎ™H , aòW \,‰ vdÂI
;ú<viHÏ hv,`HdD f„|d: & tVhköI & v,lHkD ,
d<=ö±,Ï vh léÆHuN ;Vn ;I fI iÂVhÍ i™J jÎL hc
>lVd¥HÏ [Á<fD , n, jÎL hc >lVd¥HÏ aÂHgD nv h,gÎK
n,vÍ aV;J ;ÁÁN )31 jÎL( ###.

h,gÎK n,vÍ .

nv h,gÎK v,c & fI jHvdO 31 \,mÎI 0391 & n, löHfÆI
fÎK tVhköI fH l¥Cd: )4 - 1( , >lVd¥H fH f„|d: )3 -
0( & fI x<v iÂClHË fV=Chv aN & h,gÎK =G fI kHÊ lÈH[L
tVhkö<Ï d¶ÁD g<sÎK g<vhË fI eäJ vsÎN & nv tÎÁH‰
h,gÎK n,vÍ &  jÎL l„D hv,=<mI fH kéÎíI 4 - 2 &  jÎL l„D
>v\hkéÎK vh a¥öJ nhn , rÈVlHË aN & ,vcaæHÍ sÁéÁHvd< & nv
l<kéI ,dNm< lÎCfHË ndNhv kÈHdD & ̀BdVhÏ 39 iChv jK
jÂHaH=Vf<n # .

S̀ hc hdíHn [HÊ [ÈHkD& tÎ™H , ;ÂÎéI fÎK.hgÂ„„D
hgÂåÎ: nv l<vn ,q¶ÎJ fHcd¥ÁHË >lHj<v hoé±́ k§V
nhaéÁN ;I ̀S hc >aéD  & t<jäH‰ n,fHvÍ nv hgÂåÎ:
6391 fI lÎNhË fHc=úJ hlH jñJ.hgú¶Hß [HÊ [ÈHkD
rVhv =VtJ & pḦ k<fJ hv,H̀dD iH f<n ;I fVhÏ rä<‰
lÎCfHkD n,lÎK n,vÍ >séÎK fḦ fCkÁN & lú¥±è s™V
fÎK rHvÍ.hÏ , [Á+ fHuE aN  j¶Nhn ;ÂD hc jÎL.iHÏ
>lVd¥HÏ [Á<fD pHqV fI s™V fI hv,H̀ fVhÏ [HÊ [ÈHkD
4391 hdéHgÎH a<kN , [HgF hdÁ¥I iÂI ;ú<viHÏ
>lVd¥HÏ aÂHgD , [Á<fD fI [C fVcdG , ;<fH& [HÊ
[ÈHkD 8391 tVhköI vh jñVdL ;VnkN# fVcdG jÁÈH jÎL
>lVd¥HÏ [Á<fD f<n ;I nv iV n, [HÊ [ÈHkD aV;J
;Vn & löHfÆHè 2491 , 6491 & ;I >gÂHË , fVcdG fI
nkäH‰ lÎCfHkD >Ë f<nkN& fI ngÎG ,r<ß [Á+ [ÈHkD
n,Ê , ̀ÎHlNiHÏ >Ë g®< aNkN# f¶N hc oHl<ù aNË
>jA [Á+  & [HÊ [ÈHkD 0591 nv fVcdG fV=Chv aN&
p†<v aV;J.;ÁÁN=HË fVdéHkÎHdD nv hdK sH‰ [„F
j<[I lD ;Vn ]Vh;I jÎL.iHÏ fVdéHkÎHdD nv sH‰

0291 hc tÎ™H oHvì aNÍ f<nkN >kÈH hc d: s< jÂHdG
kNhaéÁN fH ;ú<viHdD ;I fH >Ë.iH nv pH‰ [Á+ f<nkN&
fHcÏ ;ÁÁN , hc s<Ï ndæV t<jäH‰ vh ,vcaD fVdéHkÎHdD
lD.nhköéÁN , lHdG f<nkN jH >Ë vh iÂîÁHË ,vcaD
fVdéHkÎHdD kæI nhvkN hlH ̀S hc nu<è tÎ™H nv sH‰
6491 n,fHvÍ fI >Ë ̀Î<séÁN & hdK löHfÆHè iÂîÁÎK
aHiN fHc=úJ hv,=<mI iL f<n ;I nv n, [HÊ [ÈHkD
rä„D p†<v kNhaJ # fHc=úJ n,fHvÍ hv,=<mI fI wñÁI
[ÈHkD fVhÏ hdK ;ú<v o<ù dÂK f<n ]Vh ;I  nv [HÊ

05 hdK ;ú<v S̀ hc a¥öJ fVcdG lÎCfHË& nv
löHfÆI.hÏ l¶V,́ fI "lHvh;HkH" n,fHvÍ rÈVlHË
löHfÆHè aN & nv fHcÏ.iHÏ fÎK sH‰.iHÏ 4391 ,
8791 & 61 jÎL nv iV n,vÍ fI vrHfJ lD.̀VnhoéÁN& fI
[C [HÊ [ÈHkD 8391 & ;I hjVdA , >gÂHË ̀S hc

Î̀<séK hjVdA fI >gÂHË kHcÏ jñJ d: jÎL aV;J
;VnkN , fH 51 jÎL löHfÆHè fI hjÂHÊ vsÎN , nv sH‰
0591 ;I jÎL.iHÏ iÁN& hs¥Hj„ÁN , jV;ÎI ;ÁHv vtéÁN
löHfÆHè fH 31 jÎL fV=Chv aN# hy„F ;ú<viHÏ
aV;J.;ÁÁNÍ hc hv,H̀ , >lVd¥HÏ [Á<fD , j¶Nhn föÎHv
hkN;D hc >lVd¥HÏ aÂHgD& >tVdÆH& >sÎH , hrÎHk<sÎI
f<nkN# hdK jÎL.iH l¶Â<Ú¨ fI vhpéD hc jÎL.iHÏ hv,H̀dD
, >lVd¥HÏ [Á<fD a¥öJ lD.o<vnkN# nv sH‰
2891 , iÂîÁÎK 8991 j¶Nhn jÎL iHÏ lVp„I
kÈHdD fI 42 jÎL , såS fI 23 htChdA dHtJ , hdK
tVwéD aN fVhÏ rHvÍ iHÏ >sÎH & >tVdÆH , ;<k¥H;H́
;I fH j¶Nhn jÎL iHÏ fÎúéVÏ nv [HÊ [ÈHkD p†<v
dHfÁN ;I [Â¶D hc hdK ;ú<viH j<hköéÁN fHv w¶<n fI
lVhpG fḦjV hc lVp„I lÆNlHjD fäÁNkN k§ÎV l¥Cd:
nv 68 & ;HlV,Ë nv 09 & ;VÍ [Á<fD nv 2002 & yÁH nv
0102  , ;HséHvd¥H nv 4102 , ### ;I [Â„æD jH
d¥îÈHvÊ kÈHdD , péD kÎÂI kÈHdD ̀ÎúVtJ nhaéÁN #
fH htChdA j¶Nhn jÎL iH &   002 jÎL nv 2002 & 891
jÎL nv 0102 , ### fVhÏ ;öF sÈÂÎI lVp„I kÈHdD
hséHvè cnkN #.

fH iÂI hdK j®ÎÎV , jñ<̈è & ;ÂH;HË hdK jÎL.iHÏ
>lVd¥HÏ [Á<fD , hv,H̀ iöéÁN ;I iV n,vÍ rÈVlHË
lD a<kN & fVcdG ̀Á{ fHv & hdéHgÎH , >gÂHË ]ÈHv fHv &
hv,=<mI & >v\hkéÎK , tVhköI iV ;NhÊ n,fHv , hsåHkÎH ,
hkæ„ÎS & iV;NhÊ d: fHv xD 12 n,vÍ =BaéI fV jòJ
rÈVlHkD [HÊ [ÈHkD j¥ÎI cnÍ hkN # iÎ} ;ú<v lÎCfHkD
nv lVp„I h,‰ pB́ kúN jH hdÁ¥I [HÊ [ÈHkD 0102
tVh vsÎN  nv hdK n,vÍ >tVdÆHÏ [Á<fD hc w¶<n fI lVp„I
f¶N fHclHkN&  nv12 n,vÍ =BaéI & jH;Á<Ë jÁÈH aA
;ú<v lÎCfHË & j<hköéÁN uÁ<hË rÈVlHkD vh fI o<n

Œ  ,v,n n, jÎL hv,=<mI , >v\hkéÎK fVhÏ fV`HdD h,gÎK tÎÁH‰ [HÊ [ÈHkD ) 0391 ( 

Œ [HÊ [ÈHkD , [HÊ \,‰ vdÂI
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____ÈHkD  hc >yHc jH ;Á<Ë  .
hoéûHü niÁN ̂ hv,=<mI 0391 & hdéHgÎH 4391 &
>gÂHË 4791 & hkæ„ÎS 6691 & >v\hkéÎK 8791 &
tVhköI 8991 ! hc fÎK 97 ;ú<vÏ ;I nv tÎÁH‰ lûH́
nhnkN jH;Á<Ë tÆX iúJ ;ú<v l<tR fI ;öF uÁ<hË
rÈVlHkD aNkN , hlH fH hkéòHã r¢V fVhÏ n,vÍ fÎöJ ,
d¥L j<sX s~ f±jV & nkÎH hkæúJ fI niHË lHkN # dHnÊ
lD >dN ,réD fI uÁ<hË oäVkæHv ;ÎÈHË ,vcaD  fVhÏ

<̀aA fHcdÈHÏ >sÎHdD 6002 fI ;ú<v r¢V vtéI f<nÊ
nv >kíH fH hl¥HkHè , ̀ÎúVtJ iHdD v,fV, aNÊ ;I fH,vÊ
kÂD aN & f±tHw„I ̀S hc fHc=úJ nv kÆN hdK fHcÏ.iH
dHn>,v aNÊ hdK r¢V fH hdK j¶Nhn [Â¶ÎJ ;L hlH fH
hl¥HkHè föÎHv cdHn , fCvø & rHnv hsJ nv >dÁNÍ lÎCfHË
[HÊ [ÈHkD fHaN ;I nv kÈHdJ hdK x<v iL aN , ḧË
kÎC hu±Ê lD nhvÊ  hdK ;ú<v ;<]: & péD löéñR
fVH̀dD fHcdÈHÏ hgÂåÎ: iL iöJ# fI ;<]¥D ,
[Â¶ÎJ ;L hdK ;ú<v kæHÍ k¥ÁÎN f„¥I >kÈH fVhÏ fVH̀dD
iV j<vkÂÁJ fCvø ,vcaD & hl¥HkHè ;I fÂHkN &  h,‰ hc
iÂI hdK ;I  hkæÎCÍ tVh,hkD nhvkN & nv fVkHlI vdCÏ iL
fHjíVfI kúHË lD niÁN # xD n,sH‰ hoÎV lÎCfHË
oÎ„D hc vrHfJ iHÏ ,vcaD , fI ,d|Í t<jäH‰ aNÍ hkN &
sVlHdI iL fI hkNhcÍ ;HtD nhvkN & o±wI ;±Ê hdÁ¥I
r¢VÏ iH nvsJ , pöHfD oVì lD ;ÁÁN , fHrD r†HdH
### nv oû<ü hl¥HkHè ,vcaD r¢V & nv l¢HgF ndæV
fÎúéV fI >Ë haHvÍ nhaéÎL # .

h[VhÏ xVó 84 jÎÂD .

nv h;éäV 3102 & s~ f±jV& vmÎS ,rJ tÎ™H& hc
j†ÂÎK nhaéK sÈÂÎI fVhÏ hjñHndI t<jäH‰ lÁ¢ÆI
;HvhmÎF nv [HÊ [ÈHkD wñäJ ;Vn# f±jV nv aÂHvÍ
52 h;éäV 3102 i™éI.kHlI tÎ™H k<aJ ̂ hc lÁ§V wVtÚH
,vcaD& lK lHd„L [ÈHkD.aNË vh nv kÈHdJ [NÏ fæÎVÊ
, ;Á™NvhsÎ<Ë.iHÏ >tVdÆH , >sÎH nv hdK vrHfJ.iH
[HdæHiD vh ;öF ;ÁÁN ;I aHdöéI >Ë iöéÁN# [HÊ
[ÈHkD t<jäH‰ kÂD.j<hkN hdK x<v fHaN ;I
;Á™NvhsÎ<Ë.iHÏ hv,H̀ , >lVd¥HÏ [Á<fD hnuHÏ h;êV
sÈÂÎI.iHÏ [HÊ [ÈHkD vh nhaéI fHaÁN# ̀S hc hkéúHv
lí„I& vrÎF hpéÂHgD f±jV fVhÏ vdHsJ tÎ™H& lÎúG

±̀jÎÁD vmÎS d<tH& ̀HsO nhn ;I h, kÎC rûN nhvn [HÊ
[ÈHkD vh fI 04 jÎL htChdA niN , 8 jÎL vh fI j¶Nhn
aV;J. ;ÁÁN=HË hqHtI ;ÁN# ±̀jÎÁD =™J d:
sÈÂÎI hqHtD fI d<tH& ]ÈHv sÈÂÎI fI ;Á™NvhsÎ<Ë
t<jäH‰ >sÎH , >tVdÆH& n, sÈÂÎI lúéVμ fÎK
;<k¥H;H́ , ;<kÂä<‰ hoéûHü o<hiN nhn , d:
sÈÂÎI löéÆÎL fVhÏ ;Á™NvhsÎ<Ë t<jäH‰ hrÎHk<sÎI#
,hqP f<n ;I ]Vh ̀±jÎÁD lD.o<hiN [HÊ [ÈHkD vh
=öéVù niN# h, =™J^ ""[HÊ [ÈHkD" fV hsHõ
;Î™ÎJ jÎL.iH kÎöJ& cdVh aÂH 23 jÎL fVjV nv [HÊ
[ÈHkD kNhvdN### hlH hdK d: sHcù o<ã hsJ### hdK
d: l<q<ß sÎHsD hsJ& S̀ ]Vh >tVdÆHdD.iH
sÈÂÎI fÎúéVÏ kNhaéI fHaÁN# vrHfJ fVhÏ >,vnË iÂI
lVnÊ nkÎHsJ& h=V hl¥HË aV;J vh kNiÎN& ̀ÎúVtJ
kÂD.;ÁÁN#" nv h;éäV 6102 & vmÎS [NdN tÎ™H d¶ÁD
[HkD hdÁ™HkéÎÁ< & pÂHdJ o<n vh hc fV=ChvÏ [HÊ [ÈHkD
84 jÎÂD nv sH‰ 6202 hu±Ê ;Vn , sVhkíHÊ nv 01

\hk<dI 7102 & tÎ™H jÇdÎN ;Vn ;I [HÊ [ÈHkD 6202
fH p†<v  84 jÎL fV=Chv o<hiN aN# hdK vrHfJ iH rVhv
hsJ fI x<v lúéVμ nv sI ;ú<v ;HkHnh & >lVd¥H ,
l¥Cd: fV=Chv a<n , ### o±wI ;±Ê hdÁ¥I hc n‰
löHfÆHè [HÊ [ÈHkD & >lHv , hvrHÊ cdHnÏ lD j<hË
hséòVhì ;Vn hlH fI ngÎG ;Âä<n [H kÂD j<hË iÂI
>kÈH vh fI ]Hç vsHkN #.

[HÊ \,‰ vdÂI .
hc sH‰ 0391 jH 0791 & [HÊ rÈVlHkD  fI  fVkNÍ

[HÊ [ÈHkD hu¢H aN# kHÊ hw„D hdK [HÊ "Î̀V,cÏ" hsJ
, fH kHÊ ";<ç nÍ l<kN" l¶V,́ f<n&  nv sH‰ 6491&
fI.htéòHv \,‰ vdÂI& vmÎS tÎ™H ;I löHfÆHè [HÊ
[ÈHkD vh sHclHË. niD ;Vn , nv sH‰ 6591iL
nv=BaJ& j®ÎÎV kHÊ dHtJ# hdK [HÊ ̀ÎA hc fV=ChvÏ
tÎÁH‰ [HÊ [ÈHkD 6691hkæ„ÎS  vf<nÍ.aN hlH j<sX
sæD ̀ÎNh  , sHvØ kÎC fI lNè n, sH‰ fI ckNhË htéHn#
sVhkíHÊ& ̀S hc s<lÎK rÈVlHkD jÎL l„D t<jäH‰
fVcdG nv [HÊ [ÈHkD 0791 & [HÊ \,‰ vdÂI fI uÁ<hË

H̀nhù fVhÏ iÂÎúI fI ;Á™NvhsÎ<Ë t<jäH‰ fVcdG
j¶„R =VtJ#[HgF hdK ;I hdK [HÊ fHv ndæV nv 91
nsHläV 3891& iÁæHlD ;I nv lÆV ;Á™NvhsÎ<Ë
t<jäH‰ fVcdG nv vd< nÍ \hkÎV, rVhvnhaJ& vf<nÍ.aN ,
zHiVÚh ncnhË >Ë vh b,ã ;VnÍ.hkN# ̀S hc sVrJ& lH;J
hdK [HÊ fI nsé<v ;Á™NvhsÎ<Ë t<jäH‰ fVcdG sHoéI
, kæÈNhvÏ aN# ̀S hc sH‰ 0791 & [HÊ [NdNÏ fI
kHÊ [HÌÊ "[HÊ [ÈHkD" xVhpD =VndN# ;HvaÁHsHË tÎ™H
hc i™J ;ú<v& 35 lN‰ hvhmI.aNÍ vh hvcdHfD ;VnkN ,
nv kÈHdJ  xVhpD d: hdéHgÎHdD fI kHÊ sÎ„<d< =HjChkÎæH
vh hkéòHã ;VnkN# hdK [HÊ 63 sHkéÎÂéV )41#2 hdÁ}(
rN nhvn , ,cË >Ë 6&571 ;Î„<=VÊ )31#6 ̀<kN( hsJ
, hc x±Ï 81uÎHv )57( sHoéI aNÍ. hsJ# ̀HdI aHlG
n, ̈dÍ kÎÂI.rÎÂéD lVlV säC hsJ& nv röÂJ ̀HdÎK
[HÊ & sH‰ , kHÊ iV d: hc fVkN=HË  hc clHË [HÊ [ÈHkD
4791p: aNÍ.hsJ# hdK [HÊ [NdN fI.x<v nhmL fI
;ú<v fVkNÍ j¶„R kÂD.=ÎVn# fVkN=HË [HÊ [ÈHkD tÆX
jH ̀HdHË [úK & ̀S hc fHcÏ & [HÊ vh p™Z lD.;ÁÁN#
f±tHw„I ̀S hc >Ë fI [HÏ [HÊ & d: lH;J fH v,;A

Œ hiNhÏ [HÊ \,‰ vdÂI fI fVcdG ̀S hc ;öF sI uÁ<hË rÈVlHkD

x± nvdHtJ lD nhvkN # .
nv pH‰ pHqV& jÂHlD hu†HÏ )fHcd¥ÁHË& lVfÎHË ,

lNdVhË( sI jÎL fVjV lNh‰.iHdD fH kúHË [HÊ [ÈHkD
nvdHtJ lD.;ÁÁN# nv [HÊ [ÈHkD 2002 & lNhgÈHdD fI
nhvkNÍ lÆHÊ ]ÈHvÊ& d¶ÁD ;VÍ [Á<fD & ;I d¥D hc lÎCfHkHË

f<n & hiNh aN# räG hc löHfÆHè 8791 & lNh‰.iH tÆX
fI dHcnÍ fHcd¥K pHqV nv clÎK nv ̀HdHË n, fHcÏ tÎÁH‰ ,
vnÍ.fÁNÏ hiNh lD.aN# nv k<hläV 7002 & tÎ™H hu±Ê
;Vn fHdN fI jÂHÊ hu†HÏ jÎL.iHÏ rÈVlHË  fÎK sH‰.iHÏ
0391 jH 4791 lNh‰.iHÏ fVkNÍ hu¢H a<n#.

Œ  \,‰ vdÂI

iÂ¥HvhË ,d|Í kHlI

[HÊ [ÈHkD r¢V.. .

Œ xVó & jÁ§ÎL , h[Vh ̂

 ;HläÎC i<aÂÁN.. .

 fH iÂ¥HvÏ [ÂúÎN ,gD ̀<v

 , ha¥HË i<aÂÁN.

Œ  l¶H,Ë tÁD ̂ ;Î<hË xäHxäHdD. .

Œ w™ñI >vhdD ̂ lö„L uäHsD & u„ÎVqH vhuD , ;HlVhË o¢ÎäD. .

Œ jV[ÂI ̂ uVtHË oÂHkN.. .

Œ  lÁHfU ̂ >vaÎ< ;ÎÈHË ,vcaD & ;Î¥V & h,kC  & tÎ™H kÎ<c

.- .fH jú¥V hc lÈNÏ =V,dD  &  ,hpN >vaÎ< ;ÎÈHË ,vcaD
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.4791 &  d: =G ;L >,vndL .

löHfÆHè lÆNlHjD >sÎH nv ]ÈHv =V,Í hkíHÊ aN ,
hdVhË  fH ;VÍ aÂHgD& ;<dJ , s<vdI nv =V,Í s<Ê rVhv
=VtJ # löHfÆHè fI w<vè vtJ , fV=úJ nv jÈVhË
hkíHÊ aN , ;ú<vlHË fH 4 fVn , d: jöH,Ï , d: a¥öJ
, ;öF 9 hléÎHc fI n,v kÈHdD vhÍ dHtJ# jÁÈH a¥öJ
hdVhË lÆHfG s<vdI f<n ;I nv d: fHcÏ júVd™HjD vrL
o<vn# nv n,v kÈHdD hdVhË fH hséVhgÎH v,fV, aN ;I nv
l„ä<vË fH 3 =G l®„<ã hlH nv fHcÏ fV=úJ fH 2 =G

Î̀V,c aN ,gD nv kÈHdJ hc w¶<n fHclHkN#.
sVlVfD ̂ lñÂ<n fÎHjD
.-  jÎL l„D fVhÏ h,gÎK fHv nv jHvdO o<n nv ,vcaæHÍ

>chnÏ fI lÎNhË vtJ , lÆHfG ;VÍ aÂHgD fI jöH,Ï
fN,Ë =G nsJ dHtJ# lÁû<v vaÎNÏ fH lÈHv ̀ÁHgéD
;VÍ aÂHgD lHkU hc a¥öJ hdVhË nv h,gÎK p†<v o<n
nv >chnÏ aN#.

.8791& w¶<n lÆéNvhkI

. nv lVp„I h,‰ & hdVhË fH s<vdI , uVföéHË nv =V,Í
3 rVhv =VtJ ;I fH 4 fVn , fN,Ë =G o<vnÍ fI n,v n,Ê
vhÍ dHtJ h=V]I s<vdI fVhÏ fHcÏ fV=úJ fI hdVhË
kÎHlN# nv n,v n,Ê 5 jÎL fVjV >sÎH , hrÎHk<sÎI )hdVhË&
hséVhgÎH& ;VÍ [Á<fD& ;<dJ , iÁ+ ;Á+( nv d:
=V,Í fI w<vè vtJ , fV=úJ fH iL ndNhv ;VnkN ;I
hdVhË fH 6 fVn , 2 jöH,Ï , ;öF 41 hléÎHc fI uÁ<hË
jÁÈH kÂHdÁNÍ >sÎH fI [HÊ [ÈHkD vhÍ dHtJ#.

sVlVfD ̂ púÂJ lÈH[VhkD
.-  h,gÎK w¶<n hdVhË fI [HÊ [ÈHkD fH lÆéNvhkI

jVdK a¥G lÂ¥K w<vè =VtJ# hdVhË tÆX l<tR fI
a¥öJ ;VÍ [Á<fD kúN ,lÆNlHjD [HÊ [ÈHkD
8791 jÁÈH n,vÍ hÏ hsJ ;I hdVhË fN,Ë a¥öJ hdK
löHfÆHè vh fI ̀HdHË fVn#.

.2891 &  uNÊ p†<v fI u„J [Á+

hdVhË ;I nv sH‰ 8791 >v\hkéÎK h,gÎK p†<vù
vh nv [HÊ [ÈHkD jíVfI ;VnÍ f<n nv vhÍ [HÊ 28 ké<hköJ
fI uÁ<hË kÂHdÁNÍ >sÎH ̀HÏ fI hdK vrHfJ iH fæBhvn& fI
u„J hj™HØ [Á+ k§HlD fÎK uVhØ , hdVhË& t<jäH‰
hdVhË kÎC fH >sÎF iHÏ [Á+ uVhØ l<h[I aN# fNdK

hdVhË , p†<v nv [HÊ [ÈHkD .

jVjÎF tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdVhË jûÂÎL =VtJ nv
hkéòHfD [HÊ [ÈHkD 2891 aV;J k¥ÁN#.

.6891 &  hkûVh́ ndæV

hdVhË nv hdK sH‰ kÎC iÁ<c nv=ÎV [Á+ fH uVhØ
f<n , fI ngÎG kHhlK f<nË&  hc vrHfJ iHÏ hkéòHfD [HÊ
[ÈHkD 68 l¥Cd: kÎC hkûVh́ nhn jH t<jäH‰ kÎC
rVfHkD hdK hj™HØ a<n#.

.0991 &  pB´ fH j™HqG =G

. hdVhË nv n,v h,‰ lÆNlHjD fH ]ÎK& jHd„ÁN , fÁæ±nù
nv =V,Í 5 rVhv =VtJ , fHcÏ iH fI w<vè vtJ ,fV=úJ

hkíHÊ aN# 5 fVn , d: a¥öJ , ;öF 01 hléÎHc pHwG
uÂ„¥Vn l„D ̀<aHË nv hdK löHfÆHè f<n# hdVhË tÆX fI
oHxV j™HqG =G l<tR fI w¶<n hc hdK =V,Í kúN ]Vh
;I j™HqG ]ÎK 01ÿ , hdVhË 7ÿ f<n#.

sVlVfD ̂ vqH ,xK o<hÍ , lÈNÏ lÁH[HjD
.-  lVp<Ê ̀V,dC niNhvÏ nv lÎHkI löHfÆHè ;ÁHvÍ

=ÎVÏ ;Vn , nséÎHvù& vqH ,xK o<hÍ iNhdJ jÎL
l„D vh fV uÈNÍ =VtJ# fVhÏ n,v fV=úJ lÈNÏ
lÁH[HjD sVlVfD aN qÂK >k¥I ]ÁN jK hc fHcd¥ÁHË
;„ÎNÏ fI n̈dG hk†äHxD hc iÂVhiD jÎL nv n,v
fV=úJ lñV,Ê aNkN#.

.4991&  o<ã nv lÆNlHjD &  fN nv kÈHdD ! .

nv n,v h,‰ & hdVhË fI iÂVhÍ s<vdI& uÂHË& jHd<hË ,
lÎHkÂHv )hc löHfÆHè hkûVh́ nhn( nv =V,Í 2 rVhv =VtJ#
n,v vtJ nv jÈVhË , fV=úJ nv nlúR hkíHÊ aN , hdVhË
fH 3 fVn , 3 jöH,Ï ,;öF 9 hléÎHc tÆX fH j™HqG =G
fÎúéV köäJ fI s<vdI fI n,v kÈHdD vhÍ dHtJ# n,v kÈHdD
fH p†<v 6 jÎL hdVhË& ;VÍ aÂHgD& ;VÍ [Á<fD& uVföéHË&
uVhØ , \h̀K nv n,pI hkíHÊ aN , hdVhË fH 2 fVn , 3 fHoJ
, ;öF 4 hléÎHc nv vnÍ ̀ÁíL rVhv =VtJ#.

sVlVfD ̂ u„D ̀V,dK
.- u„D nhdD nv h,gÎK v,ciHÏ p†<v nv jÎL l„D

=„CË fVjV löHfÆHè lÆNlHjD nv rHvÍ >sÎH aN , uÁ<hË
fVjVdK fHcd¥K n,v kÈHdD vh kÎC hc >Ë o<n ;Vn#
lûN,lÎJ uHfNchnÍ nv lVp„I h,‰ , uÂ„¥Vn q¶ÎT
y±lå<v nv lVp„I kÈHdD löHfÆHè fHuE aN jH fNjVdK
uÂ„¥Vn hdVhË nv lÆNlHjD [HÊ [ÈHkD vrL fò<vn#.

.8991 &  n,lÎK ̀V,hc .

. hdVhË n,v h,‰ lÆNlHjD vh fH eäJ v;<vn =„CkD
lÆHfG lHgNd< >yHc ;Vn# löHfÆHè fI w<vè vtJ ,
fV=úJ nv nlúR , jÈVhË hkíHÊ aN , hdVhË fH 5 fVn ,
d: jöH,Ï , ;öF 61 hléÎHc fH hréNhv fI n,v kÈHdD
=HÊ kÈHn# nv n,v kÈHdD kÎC fH ]ÎK &uVföéHË& ;<dJ ,
r¢V nv =V,Í d: rVhv =VtJ , nv pHgD ;I fH d: fVn
lÆHfG r¢V w¶<n lD ;Vn& fI hdK jÎL fHoJ jH vhiD

„̀D h́ >sÎH a<n , nv hdK fHcÏ kÎC l®„<ã \h̀K aN
)3-2( nv >oVdK =HÊ kÎC fI lûH́ hséVhgÎH vtJ , fH
jöH,Ï , =G cnÍ fÎúéV nv oHkI pVdT fI uÁ<hË >oVdK
jÎL fI [HÊ [ÈHkD vhÍ dHtJ ) 1-1 & 2-2 ( #.

sVlVfD ̂ lñÂN lHd„D ;ÈK , ,hgNdV ,dVh

Œ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 8791.

Œ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 8991.
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.-  ,hgNdV ,dVhÏ fVcd„D ̀S hc uNÊ j<tÎR ;ú<vlHË
nv w¶<n löéÆÎL & [HkúÎK lHd„D ;ÈK aN , fH n,
jöH,Ï , d: a¥öJ hdVhË vh fI [HÊ [ÈHkD fVn ,
v;<vn [HgäD hc o<n fV [HÏ =BhaJ! oNhnhn uCdCÏ
kÎC fH fI eÂV vsHkNË =G w¶<n & kHlA nv jHvdO t<jäH‰
hdVhË eäJ aN# ;VdL fHrVÏ kÎC fH cnË 7 =G nv fHcÏ
fH lHgNd< v;<vn [NdNÏ nv jHvdO löHfÆHè lÆNlHjD
[HÊ [ÈHkD eäJ ;Vn#.

.2002 &  fñVdK  sNÏ fVhÏ w¶<n hdVhË !.

. nv n,v h,‰ ;I nv jäVdC hkíHÊ aN hdVhË fH =<hÊ&
jH[Î¥öéHË , lÎHkÂHv )hkûVh́ nhn( nv =V,Í 2 rVhv
=VtJ , fH n,fVn , eäJ fÈéVdK fVn jHvdO lÆHfG =<hÊ fI
n,v kÈHdD vhÍ dHtJ# nv lVp„I kÈHdD nv =V,Í h,‰ fH
uVföéHË& fñVdK& jHd„ÁN , uVhØ v,fV, aN , fH a¥öJ nv
löHfÆI pöHõ lÆHfG fñVdK hc w¶<n löéÆÎL fHclHkN#
nv ̀„D h́ >sÎH fH hlHvhè v,fV, aN , fH a¥öJ hdK jÎL
lÆHfG kÂHdÁNÍ hv,H̀& hdVgÁN rVhv =VtJ ;I nv kÈHdJ fH
fHoJ 2 - w™V , fVn d: - w™V hc w¶<n fHclHkN#.

sVlVfD ̂ hnlHv fVh=H , lÎV,s±, f±\,d}
.- fñVdK fH lé<rT ;VnË jÎL l„D nv jÈVhË ,

a¥öJ >Ë nv lÁHlI lHkU hw„D w¶<n hdVhË fI [HÊ
[ÈHkD aN# v,ù fHcÏ , ,rJ ;úD iHÏ cdHn fHcd¥ÁHË
hdK jÎL fHuE aN jH " t<jäH‰ fñVdÁD" ,hvn hnfÎHè
t<jäH‰ >sÎH a<n# hdVhË fH ̀ÎV,cÏ 91 - w™V lÆHfG
=<hÊ v;<vn fÈéVdK ̀ÎV,cÏ jHvdO jÎL l„D vh eäJ ;Vn#.

.6002 &  w¶<n fD nvnsV .

. nv lVp„I h,‰ hdVhË fH hvnË& ̈m<õ , r¢V nv =V,Í
d: rVhv =VtJ , fH 5 fVn , d: a¥öJ vhiD n,v n,Ê
aN , nv hdK lVp„I kÎC fH fñVdK& ;VÍ aÂHgD , \h̀K nv
d: =V,Í iÂö™V aN # 4 fVn , d: jöH,Ï , d: a¥öJ
, ;öF 31 hléÎHc & hdVhË vh fI uÁ<hË jÎL n,Ê =V,Í
fVhÏ s<lÎK fHv vhiD [HÊ [ÈHkD ;Vn# hdK w¶<n ;L
nvnsVjVdK w¶<n hdVhË fI [HÊ [ÈHkD f<n#.

sVlVfD ̂ fVhk¥< hd<hk¥<d}
.-  fVo±́ hn,hv rä„D & löHfÆHè lVp„I h,‰ fVhÏ

hdVhË sòJ jV hc n,v n,Ê f<n# a¥öJ lÆHfG hvnË nv jÈVhË
, jöH,Ï jH gñ§Hè ̀HdHkD lÆHfG r¢V gñ§Hè sòJ ,

V̀hq¢VhfD vh fVhÏ jÎL l„D vrL cnÍ f<n hlH =G nrÎÆI
09 ,pÎN iHaÂÎHË &  hdVhË vh fI n,v n,Ê vsHkN#.

.0102 &  ;VÍ [Á<fD lHkU w¶<n !

hdVhË nv lVp„I h,‰  fH jÎL iHÏ hlHvhè& s<vdI ,
;<dJ nv d: =V,Í rVhv =VtJ , hdK rVuI hÏ f<n ;I
o<n u„D nhdD nv >tVdÆHÏ [Á<fD fVhÏ jÎL l„D
fVnhaéI f<n! fHcÏ iHÏ n,v vtJ fH 3 jöH,Ï ;I n,
jöH,Ï >Ë oHkæD f<n& fH hq¢Vhã fVhÏ hdVhË fI ̀HdHË
vsÎN# hgäéI u„D nhdD hc fHcÏ n,Ê iNhdJ  jÎL l„D n,v
vh fH 3 fVn ̀úJ sV =BhaJ , vhiD lVp„I n,Ê aN jH
fH uVföéHË& hlHvhè& ;VÍ aÂHgD , ;VÍ [Á<fD vrHfJ
;ÁN# nv hdK lVp„I  fH iNhdJ u„D nhdD hc 5 fHcÏ 6
hléÎHc ;öF ;Vn , f¶N hc a¥öJ oHkæD lÆHfG
uVföéHË& nhdD fV;ÁHv , htúÎK r¢äD s¥HkNhv jÎL
l„D nv 3 fHcÏ fHrÎÂHkNÍ aN# jÎL l„D fH r¢äD d: fVn
, 2 jöH,Ï fI nsJ >,vn , h=V nv fHcÏ >oV lÆHfG ;VÍ
[Á<fD nv nrÎÆI 28 =G löH,Ï vh kÂD o<vn& lD
j<hköJ fI uÁ<hË jÎL n,Ê =V,Í vhiD [HÊ [ÈHkD
a<n ,gD fH hdK kéÎíI péD l<tR fI p†<v nv lVp„I

„̀D h́ kÎC kúN#.
sVlVfD ̂ lÁû<v hfVhiÎL chnÍ& u„D nhdD ,

htúÎK r¢äD
.-  hdVhË fVhÏ h,gÎK fHv nv d: n,vÍ hc fHcÏ.iHÏ

lÆNlHjD [HÊ [ÈHkD fH 3 sVlVfD fI lÎNhË vtJ# jÎL
l„D tÆX fH d: fHoJ oHkæD lÆHfG uVföéHË hc w¶<n
fHclHkN# fH hdK ,[<n nv fHcÏ >oV fH ;VÍ [Á<fD kÎC jH
nrÎÆI 28 fI [HÊ [ÈHkD vhÍ dHtéI f<n hlH =G ̀Hvμ
fHcd¥K ;VÍ hÏ iÂI v,dHiH vh kÆA fV >ã ;Vn#.

.4102 &  w¶<n fH hréNhv

nv lVp„I lÆNlHjD [HÊ [ÈHkD 4102 fVcdG& hdVhË
fH jÎL iHÏ ;VÍ [Á<fD& hcf¥öéHË& r¢V , gäÁHË iL =V,Í
f<n# aHdN nv hféNh w¶<n hdVhË fH fVnÏ ;I lÆHfG
hcf¥öéHË fI nsJ >,vn vhpJ fI k§V lD vsÎN hlH ̀S
hc a¥öJ nv lÆHfG gäÁHË ;Hv sòéD vh nv n,v fV=úJ
löHfÆHè ̀ÎA v,Ï o<n lD ndN& lÁéÈH fH fHcÏ iHÏ
o<ã , iÂîÁÎK ̀ÎV,cÏ fV ;VÍ [Á<fD nv fHcÏ >oV fH
=G cdäHÏ vqH r<]HË k|hn & ;ú<vlHË fI uÁ<hË jÎL h,‰
hc =V,Í o<n vhiD [HÊ [ÈHkD 4102 fVcdG aN#.

sVlVfD ̂ ;Hvg<õ ;D v,ù

.8102 & n,lÎK w¶<n ̀ÎHD̀ .

hdVhË fVhÏ h,gÎK fHv n, w¶<n ̀ÎHD̀ vh jíVfI ;Vn#
;Hvg<õ ;D.v,ù nv vhõ ;Hv fHrD lHkN# jÎL l„D
;ú<vlHË w¶<nÏ >sHË fI [HÊ [ÈHkD 8102 v,sÎI
nhaJ ]Vh ;I nvtHw„I  n, fHcÏ lHkNÍ fI ̀HdHË vrHféÈH
p†<v o<n nv [HÊ [ÈHkD vh r¢¶D ;Vn# hdVhË fVhÏ
[HÊ [ÈHkD 8102 fVo±́ ]ÈHv sH‰ räG jÎL ̀òéI
, fHjíVfI.hÏ f<n# h;êV fHcd¥ÁHË ;ú<vlHË  nv [HÊ
[ÈHkD 8102 nv gÎ+.iHÏ hv,H̀dD j<ç lD.cnkN#.

sVlVfD ̂ ;Hvg<õ ;D v,ù

n,lÎK ̀ÎV,cÏ , lÈHv ̀ÁHgéD v,kHgN, !.

. nv v,sÎI fH lVh;A& hsåHkÎH , ̀Vj®H‰ iL =V,Í
aNdL # ngÎG haHvÍ fI fHcdÈHÏ lVp„I kÈHdD nv hdK lÆH‰
;öF n,lÎK ̀ÎV,cÏ , iÂîÁÎK lÈHv qVfI ̀ÁHgéD
;VdöéÎK v,kHgN, j<sX u„ÎVqH fÎVhk<kN hsJ & nv
[HÊ 8102 iL =V,iD fH n, jÎL rNvjÂÁN hv,H̀dD fHuE
aN jH aHkS w¶<n hdVhË cdHn fI k§V kVsN# l„D ̀<aHË
lH nv =HÊ h,‰ l<tR aNkN fH d: =G ndViÁæHÊ lVh;A
vh a¥öJ niÁN# =G fI o<nÏ lNhtU lVh;A nv
>oVdK eHkÎI.iHÏ fHcÏ l<[F aN jH hdVhË [úK ̀ÎV,cÏ

fVH̀ ;ÁN # kÂHdA hdVhË lÆHfG hsåHkÎH ;Hl± rHfG rä<‰
f<n hlH hsåHkÎH fH d: =G ;ú<vlHË vh a¥öJ nhn#
lVnÊ hc fHcÏ hdVhË vhqD f<nkN# jÎL l„D fVhÏ h,gÎK
w¶<n fI lVp„I pBtD & fI fVn lÆHfG ̀Vj®H‰ , t<Ø.
séHvÍ hdK jÎL ";VdöéÎHk< v,kHgN," kÎHc nhaJ#V̀j®H‰
nv iÂHË kÎÂI h,‰ fI =G vsÎN& iÁæHlÎ¥I nv kÎÂI n,Ê

V̀j®H‰ fI ̀ÁHgéD vsÎN ndæV iÂI ;Hv hdVhË vh jÂHÊ.aNÍ
lD.nhköéÁN ,gD u„ÎVqH fÎVhk<kN& nv,hcÍ.fHË hdVhË
;HvÏ ;Vn ;HvséHË# h, fH lÈHv ̀ÁHgéD v,kHgN, d: jû<dV
lHkN=Hv hc ;ú<vlHË nv jHvdO [HÊ.[ÈHkD o„R ;Vn & nv
nrHdR ̀HdHkD & ;Hv fI jöH,Ï ;úÎN# ̀ÁHgéD ";VdL
hkûHvÏ.tVn" fHcÏ vh d: - d: ;Vn# hdVhË h=V d: =G
ndæV fI ̀Vj®H‰ lD.cn fI uÁ<hË wNvkúÎK hc hdK =V,Í
sòJ w¶<n lD.;Vn # l„D ̀<aHË  hj™HrH wHpF d:
tVwJ x±dD iL aNkN ,gD " xHvlD"  >kVh iNv nhn#.

k™Vhè hdVhË nv ̀Á{ [HÊ [ÈHkD =BaéI .

 8791 - >v\hkéÎK .

Œ kHwV píHcÏ )1(  -  l<nè )21( & lñÂN vqH
;Vf¥ÁNÏ )22 ( &  kHdF >rH )6( & u„D ̀V,dK )7( &
hfVhiÎL rHsÂå<v)8( & lñÂN wHnrD)9( & pöK k§VÏ
)41( & >kNvhkÎ: hs¥ÁNvdHË )51( & kûVhg„I uäNhg„ÈD
) 02( & pöÎK ;HcvhkD )12( & y™<v [ÈHkD )71( &
pöÎK tV;D )81( & hdVì nhkHdD tVn )2( & fÈéHù
tVdäH )3( & líÎN fú¥Hv )4( & [<hn hg„I ,vnÏ )5( &
pöK v,aK )01( & u„ÎVqH rúÆHmÎHË )11( & pÂÎN
líNjÎÂ<vÏ )31( & u„D aíHuD )91( & kHwVk<vhdD
) 61( .

sVlVfD ̂ púÂJ lÈH[VhkD .

8991 tVhköI .

Œ hpÂN vqH uHfNchnÍ )1( & kÎÂH k¥ÎöH)21( &
V̀,dC fV,lÁN)22( & kHnv lñÂN oHkD )41( & [<hn
cvdK ]I )71( & lñÂN oH;å<v)4( & htúÎK ̀ÎV,hkD
)5( & lÈNÏ lÈN,Ï ;ÎH)2( & lÈNÏ ̀HaHchnÍ )02( &
;VdL fHrVÏ )6( & pÂÎN hséÎ„D )9( & oNhnhn uCdCÏ
)11( & u„D nhdD )01( & lÈVnhn lÎÁH,kN )12( & k¶ÎL
s¶Nh,Ï )3( & u„ÎVqH lÁû<vdHË )7(  & sÎV,õ ndK

lñÂNÏ )8( & u„D g¢Î™D )31( & u„D h;äV hséHn
hsNÏ )51( & vqH aHiV,nÏ )61( & séHv iÂNhkD
)81( & fÈÁHÊ sVhì )91(.

sVlVfD ̂ [±‰ xHgäD .

6002 >gÂHË .

Œ hfVhiÎL lÎVch̀<v )1( & pöK v,nfHvdHË )21( &
,pÎN xHgF g<)22( & lÈNÏ lÈN,Ï ;ÎH )2( & dñÎD
=G lñÂNÏ )4( & vpÂHË vqHdD )5( & [<hn k¥<kHÊ
)6( & u„D ;VdÂD )8( & ,pÎN iHaÂÎHË )9( & u„D
nhdD )01( & pöÎK ;¶äD )31( & >kNvhkÎ: jÎÂ<vdHË
)41( & lñÂN kûVjD )02(& sÈVhã fòéÎHvÏ chnÍ
)3( & tVdN,Ë ckNÏ )7( & vs<‰ o¢ÎäD )11( & >vù
fViHkD )51( & vqH uÁHdéD )61( & [<hn ;HzÂÎHË
)71( & lñVÊ k<dN ;ÎH )81( &  hlÎVpöÎK wHnrD
)91( & lÈVchn l¶NkîD )12( & lö¶<n aíHuD )32(.

sVlVfD ̂ fVhk¥< hd<hk¥<d}.

 4102 fVcdG .

Œ u„ÎVqH pÆÎÆD )21( & vpÂHË hpÂNÏ )1( &
nhkÎH‰ nh,vÏ )22( & lö¶<n aíHuD )7( & vqH pÆÎÆD
)8( & u„ÎVqH [ÈHkäòA )9( & ;VdL hkûHvÏ tVn )01(
& rHsL pNhnÏ tV )11( & pöÎK lHiÎÁD )31(& hpÂN
>‰ k¶ÂI )71( & fòéÎHv vpÂHkD )81( & iHaL fÎ+ chnÍ
)91( & hséÎ<Ë fÎJ >a<v)02( & lÈVnhn ̀<̈nÏ )32(
& ha¥HË n\h=I )12( & vqH r<]HË k|hn )61( & ̀|lHË
lÁé§VÏ )51( & >kNvhkÎ: jÎÂ<vdHË )41( & [<hn k¥<kHÊ )6(
& hlÎVpöÎK wHnrD )5( & sÎN [±‰ pöÎÁD )4( &
hpöHË pHì w™D )3( & oöV, pÎNvÏ )2(.

sVlVfD ̂   ;Hvg<õ;D v,ù .

 8102 v,sÎI

Œ u„ÎVqH fÎVhk<kN )1(  & lñÂN vaÎN l§HiVÏ
)21( & hlÎV uHfNchnÍ )22( & ha¥HË n\h=I )12( & líÎN
pöÎÁD )91( & lÈNÏ xHvlD )71( & vqH r<]HË k|hn
)61( & ̀|lHË lÁé§VÏ )51( & sHlHË rN,õ )41( &
lñÂN vqH oHkChnÍ )31( & s¶ÎN uCè.hg„ÈD )6( &
lÎ±n lñÂNÏ )5( & lÈNÏ jVhfD )2( & vhlÎK vqHmÎHË
)32( & sVnhv >cl<Ë )02( & u„ÎVqH [ÈHkäòA )81( &

Œ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 6002.
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,pÎN hlÎVÏ )11( & ;VdL hkûHvÏ tVn )01( & hlÎN
hfVhiÎÂD )9( & lVj†D ̀<vu„D =ÁíD )8(& lö¶<n
aíHuD )7( & v,cfI ]úÂD )4( & hpöHË pHì.w™D )3(.

sVlVfD ̂  ;Hvg<õ;D v,ù

kéHd{ hdVhË nv lVhpG kÈHdD .

 8791 >v\hkéÎK - =V,Í s<Ê .
.3 \,mK 8791 - 31 oVnhn 7531.
Œ i„ÁN 3 - hdVhË w™V
=G ̂ vköÁäVdÁ:  04 )Á̀HgéD(& 26 & 87 )Á̀HgéD(.
,vcaæHÍ ̂lHg<dÁHõ >v\kéÎÁHõ& lÁN,sH & jÂHaH=V

^ 13433 jK .
nh,v^ >g™<kö< =<kChgS >v]<kNdH )l¥Cd:(.
.7 \,mK 8791 - 71 oVnhn 7531 .
Œ hs¥Hj„ÁN d: - hdVhË d: .
=G ̂ >kNvhkÎ: hs¥ÁNvdHË 34  )=G.fI.o<nÏ(

fVhÏ hs¥Hj„ÁN & hdVì nhkHdD.tVn  06 fVhÏ hdVhË .
,vcaæHÍ^ lHvd< >gäVj< ;ÂåS& ;<vn,fH & jÂHaH=V ̂

8397 jK .
nh,v^ d<s< hkNdHdI )sÁæH‰(.
.11 \,mK 8791 - 12 oVnhn 7531 .
Œ ̀V, 4 -  hdVhË d: .
=G ̂ ,̈s¥C  2 & ;<fÎ±õ 63 )Á̀HgéD(& 93

)Á̀HgéD(& 97 fVhÏ ̀V, & pöK v,aK  14 fVhÏ hdVhË .
,vcaæHÍ^ lHvd< >gäVj< ;ÂåS& ;<vn,fH & jÂHaH=V ̂

26212 jK
nh,v^ >g<dCÏ dHv=<õ )gÈöéHË(.
Œ 8991 tVhköI - =V,Í aúL .
.41 \,mK 8991 - 42 oVnhn 7731.
Œ d<=ö±,Ï d: -  hdVhË w™V .
=G ̂ lÎÈHd„<,d}  37.
,vcaæHÍ ̂[á<tV,Ï =<dîHvn& sÁJ hjÎK & jÂHaH=V ̂

00003 jK
nh,v^ >gäVj< jI.oI.nh )V̀,(.
.12 \,mK 8991 - 13 oVnhn 7731.
Œ >lVd¥H  d: - hdVhË 2 .
=G ̂ l:.fVhdN 78 fVhÏ >lVd¥H & pÂÎN hséÎ„D

14 & lÈNÏ lÈN,Ï.;ÎH 38.
,vcaæHÍ^ \v̈Ë& gÎ<Ë & jÂHaH=V ̂ 00193 jK
nh,v^ h,võ lHdV )s<mÎS(.
.52  \,mK 8991 - 4 jÎV 7731 .
Œ >gÂHË 2 - hdVhË w™V .
=G ̂ fÎVi<́ 05 & ;„ÎÁClK 75 .

,vcaæHÍ^ hséHn n, ̈ l<s<Ë& l<Ë.̀< gÎI & jÂHaH=V ̂
00892 jK

nh,v^ h̀Î™HkÎ< =<kChgS )H̀vh=<mI(.
6002 >gÂHË - =V,Í ]ÈHvÊ .
.11 \,mK 6002 - 12 oVnhn 5831 .
Œ l¥Cd: 3 -  hdVhË d: .
=G ̂ fVh,,  82 & 67 & kÎ„ö<Ë  97 fVhÏ

l¥Cd: & dñÎD =G.lñÂNÏ 63 fVhÏ hdVhË .
,vcaæHÍ^ tVhk¥K& k<vkäVø & jÂHaH=V ̂

00014 jK .
nh,v^ v,fVj< v,cjD )hdéHgÎH(.
.71 \,mK 6002 - 72 oVnhn 5831 .
Œ ̀Vj®H‰ 2 -  hdVhË  w™V
=G ̂ n;<  36 &  ;VdöéÎK v,kHgN, 08 )Á̀HgéD( .
,vcaæHÍ^ ;<lVjöäHk: >vkH& tVhk¥™<vè &

jÂHaH=V ̂ 00084 jK
nh,v^ hvd: ̀<̈ )tVhköI(.
.12 \,mK 6002 - 13 oVnhn 831.
Œ hdVhË d: - >kæ<̈ d: .

=G ̂  sÈVhã fòéÎHvÏ.chnÍ 57 fVhÏ hdVhË &  t±,d<
06 fVhÏ >kæ<̈

,vcaæHÍ^ vnf<‰ >vkH& ̈dåCd+ - jÂHaH=V ̂
00083 jK .

nh,v^ lHvμ aÎ„N )hséVhgÎH(.
4102 fVcdG - =V,Í aúL .
.61 \,mK 4102 - 62 oVnhn 3931.
Œ hdVhË w™V - kÎíVdI w™V
,vcaæHÍ ̂>vkH nh fHdúHnh& ;<vdéÎäH & jÂHaH=V ̂

18093 jK .
nh,v^ ;Hvg<õ ,vh )h;<hn,v(.
.12 \,mK 4102 - 13 oVnhn 3931 .
Œ >v\hkéÎK d: -  hdVhË w™V
=G ̂ gÎ<kG löD  1 ÿ 09 .
,vcaæHÍ ̂lÎÁÎV, & f„< i<vdC,kéI - jÂHaH=V ̂

89675 jK .
nh,v^ lÎ„<vhn lH\d} )wVföéHË(.
.52 \,mK 4102 - 4 jÎV 3931.
Œf<sÁD , iVc=<dK 3 - hdVhË d: .

=G ̂ \;<  32 & ̀ÎHkÎ} 95 & ,vaHd<,d} 38 fVhÏ
f<sÁD & vqH r<]HË.k|hn  28 fVhÏ hdVhË .

,vcaæHÍ ̂hdéHdåH,h >vkH t<kéI k<>,h& sHg<hn,v &
jÂHaH=VhË^ 11084 jK

nh,v^ ;Hvg<õ ,̈s¥< ;HvfHd< )hsåHkÎH(.
 8102 v,sÎI - =V,Í n,Ê .
.51 \,mK 8102 - 52 oVnhn 7931 .
Œ lVh;A w™V- hdVhË d:
=G ̂ f<pN,c 5 ÿ 09  )=G.fI.o<nÏ(.
,vcaæHÍ^ ;Vsé<tö¥D& sK Î̀éVcf<vø &

jÂHaH=V ̂ 84526 jK
nh,v^ [<kÎJ ]H;V )jV;ÎI(.
.02  \,mK 8102 - 03 oVnhn 7931.
Œ hdVhË w™V -  hsåHkÎH d: .
=G ̂ ;HséH 45.
,vcaæHÍ ̂;HchË >vkH& rHchË & jÂHaH=V ̂ 81724 jK
nh,v^ >kNvõ ;<kÎH )hv,=<mI(.
.52 \,mK 8102 - 4 jÎV 7931.
Œ hdVhË d: - ̀Vj®H‰ d: .
=G ̂ hkûHvÏ.tVn 3 ÿ 09  )Á̀HgéD( fVhÏ hdVhË&

;<hvaÂH  54 fVhÏ ̀Vj®H‰ .
,vcaæHÍ^ l<vn,,dH >vkH& sHvhkö: -

jÂHaH=V ̂  58614 jK .
nh,v^ hkVd¥I ;HsVõ )H̀vh=<mI(.

fÎ±Ë hdVhË nv [HÊ [ÈHkD .

p†<v ̂ 8791 & 8991 & 6002 & 4102 & 8102.

fHcÏ ̂ 51 .

fVn ̂ 2 & >lVd¥H )2-1( 8991 & lVh;A )1- 0( 8102.

löH,Ï ̂ 4 &  hs¥Hj„ÁN )1-1( 8791 & >kæ<̈ )1-1(

6002 & kÎíVdI )0-0( 4102 & ̀Vj®H‰ )1-1( 8102.

fHoJ ̂ 9 & i„ÁN )3 - 0( 8791 & ̀V, )4 -1(

8791 & d<=ö±,Ï )1- 0( 8991& >gÂHË )2 - 0(

8991 & l¥Cd: )3-1( 6002 & ̀Vj®H‰ )2 - 0(

6002 & f<sÁD )3-1( 4102 & >v\hkéÎK )1 - 0(

4102 & hsåHkÎH )1 - 0( 8102 .

=G cnÍ ̂ 9 & =G o<vnÍ ̂ 42.

Œ  hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 4102.

Œ  hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 8102.
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آخرین اخبار آخرین اخبار 
پاسخ هوشمندانه کى روش
به شیطنت رسانه انگلیسى

کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران در نشست 
خبرى پیش از تمرین ســه شــنبه هفته گذشــته در قطر و در 
پاســخ به سئوالى شیطنت آمیز از رسانه انگلیسى مبنى بر اینکه 
آیــا بازیکنــان تیم ملى ایران اجــازه دارند علیه قوانین کشــور 
عمــل کنند، گفت: این دقیقا مثل کشــور شما انگلیس اســت. 
شــما هم به دنبال روحیه جمعى فوتبال هســتید و به قواعد و 
قانون فیفا احترام مى گذارید. شــما هم نظریــات خودتان را در 
فوتبال به معرض نمایش گذاشتید. هر کسى این حق را دارد که 

نظرات خودش را بیان کند.
وى ادامه داد: شــما در گذشــته، پیش از آغاز مسابقات زانو 
مى زدید. برخى با آن موافــق بودند و برخى دیگر موافق نبودند. 
در ایران هم دقیقا همین موضوع اســت.البته چنین موضوعاتى 
اصال در تیم ملى ایران مطرح نیســت زیرا بازیکنان چیز دیگرى 
در ذهــن دارند. بازیکنان مى خواهند بجنگند و رویاپردازى کنند 
که در مرحلــه دوم جاى گیرند. آنها بازیکنانى فروتن هســتند. 
آنها یک چیز را خوب مى دانند کــه اگر بتوانند این کار را انجام 
دهند، نه تنها بخشــى از تاریخ فوتبال خواهند شد بلکه تاریخ را 
خواهند ساخت.ایران 6 بار در جام جهانى حضور داشته و تاکنون 
به مرحله بعدى نرســیده اســت. بنابراین بازیکنان نمى خواهند 
بخشى از تاریخ فوتبال باشــند، آنها مى خواهند تاریخ  را بسازند.

بسیار خوشــحالیم که امروز در جام جهانى هستیم. بعد از چهار 
ســال آماده سازى کشور قطر خوشحالیم که اینجا حضور داریم و 
خوشحالیم که نماینده مردم ایرانیم و مراتب قدردانى خودم را از 
کشــور قطر اعالم مى کنم. امیدواریم که بتوانیم حضور خوبى در 

اینجا داشته باشیم.
کى روش در پاســخ به ســئوالى که مردم ایران از بودن شما 
روى نیمکت تیم ملى خوشــحال هستند و شما تجربه بزرگى از 
حضور در فوتبال انگلیس دارید و آیا بازى با انگلیس دشوارترین 
بازى تیم ملى در رقابت هاى جام جهانى است، گفت: بازى مقابل 
انگلیس سخت ترین بازى ما است آن هم فقط به یک دلیل ساده 
کــه این دیدار اولین بازى ما در جام جهانى اســت. بعد از اینکه 
بازى با انگلیس را انجام دهیم، مطمئناً سخت ترین بازى ما مقابل 
ولــز خواهد بود. تمامى تمرکزمان را براى این اســت که بتوانیم 

بازى خوبى انجام دهیم.
وى ادامه داد: مى خواهم از جمله جان لنون اســتفاده کنم و 
بگویم که مى خواهیم به رویاهایمان فرصت دهیم. مثل انگلیس، 
ولز و آمریکا رویاى ما صعود اســت تا بتوانیم در ششمین حضور 
و ســومین حضور پیاپى با آمادگى کامل در بین بهترین تیم هاى 
جهــان از توقعات، انگیزه ها و رویاهایى کــه داریم دفاع کنیم و 

مى خواهیم به رویاهایمان فرصت بدهیم.
کى روش در پاســخ به این ســئوال که نظر شــما درباره جام 

جهانى چیســت گفت: قبــل از اینکه توپ به حرکــت در بیاید 
مشــکالت مختلفى مطرح مى شــود اما وقتى توپ به حرکت در 
بیاید مطمئناً تمام توجه ها به بازى ها معطوف مى شود و نظر من 
االن همان نظراتى اســت که در جام جهانى 90، برزیل، روســیه 
و جام هاى جهانى مختلف اســت که حضور داشته ام و مهمترین 

موضوع فوتبال است.
ضمنا در نشست خبرى ســرمربى تیم ملى، سماجت و رفتار 
سیاســى خبرنگار انگلیسى اسکاى  اســپورت در طرح سئواالت 

سیاسى با واکنش هوشمندانه کارلوس کى روش همراه شد.
این خبرنگار که با وجود طرح ادعایى درباره فشار به بازیکنان 
و کادر فنى تیم ملى براى ســکوت در مقابــل اتفاقات اخیر در 
ایران، با پاسخ کى روش روبرو شده بود، با سماجت و در حالى که 
میکروفن در اختیار خبرنگار دیگرى بود به ســئوال هاى سیاسى 
خــود ادامــه داد و در ســئوالى توهین آمیز به کــى روش گفت: 
سرمربیگرى تیم کشورى که حقوق زنان در آن رعایت نمى شود 

چه منفعتى براى شما دارد؟
کى روش در واکنش به این صحبت ها گفت: شــما که خبرنگار 
یک کمپانى خبرى خصوصى هســتید چه مبلغى براى پاسخ به 
این ســئوال به من مى دهیــد؟ لطفا حرف و یــا اقدامى که من 

نکرده ام را به من منتسب نکنید.
پــس از این صحبــت ها و با اتمام نشســت خبرى، کى روش 
خطاب به این خبرنگار گفت:به حرف هاى من فکر کنید! راســتى 

از کشور خودتان چه خبر؟
 شماره پیراهن هاى بازیکنان تیم ملى

اعضاى تیم ملى فوتبال ایران ، دوشــنبه هفته گذشته 
براى شرکت در مســابقات جام جهانى 2022 عازم قطر 
شد.ســایت فیفا ،اسامى کامل بازیکنان 32 تیم حاضر در 
مســابقات جام جهانى قطر را معرفى کرد که ایران، تنها 
تیمى اســت که نام یک بازیکن کمتر (25 بازیکن) را به 
فدراسیون جهانى فوتبال اعالم کرده است.فیفا همچنین 
از شماره پیراهن ملى پوشان کشــورمان در جام جهانى 

2022 رونمایى کرد که در زیر آمده است:
1-علیرضا بیرانوند
2 -صادق محرمى

3 -احسان حاج صفى
4 -شجاع خلیل زاده

5 -میالد محمدى
6 -سعید عزت اللهى

7-علیرضا جهانبخش
8-مرتضى پورعلى گنجى

9 -مهدى طارمى
10-کریم انصارى فرد

11 -وحید امیرى
12-پیام نیازمند

13-محمد حسین کنعانى زادگان
14 -سامان قدوس

15-روزبه چشمى
16- مهدى ترابى

17- على قلى زاده
18 -على کریمى

19- سید مجید حسینى
20- سردار آزمون

21- احمد نوراللهى
22- امیر عابدزاده

23- رامین رضاییان
24- سید حسین حسینى

25- ابوالفضل جاللى
رونمایى از کاپ جام جهانى

در پارك اسپایر دوحه
کاپ اصلى جام جهانى سه شــنبه شب هفته گذشته در پارك 
اسپایر دوحه رونمایى شد.شمارش معکوس براى آغاز جام جهانى 
بــه روزهاى آخر رســیده و از 5 روز دیگر با بازى افتتاحیه میان 
قطر و اکوادور در 29 آبان، انتظارها به پایان مى رســد.در فاصله 
کمتر از یک هفته تا شــروع بیست دومین دوره جام جهانى، کاپ 
این رقابت ها که یکشــنبه هفته گذشته پس از سفر و نمایش در 
بیش از 50 کشــور دنیا به دوحه رسیده بود، در پارك اسپایر به 

نمایش گذاشته شد.
مهاجم فرانسه

جام جهانى را از دست داد!

مهاجم تیم ملى فرانسه به خاطر آسیب دیدگى از فهرست این 
تیم خط خورد و جام جهانى را از دست داد.

فهرســت نهایى تیم ملى فوتبال فرانســه بــراى حضور در 
جام جهانى 2022 اعالم شــد. در فهرســت اولیه فرانسه نام 
کریســتوفر انکونکو مهاجــم آماده الیپزیگ آلمان به چشــم 
مى آیــد و حتى او با تیم اصلى تمریــن کرد و قرار بود که در 
جــام جهانى 2022 به میدان برود اما این بازیکن هم به خاطر 
آســیب دیدگى جام جهانى را از دست داد.در تمرین اخیر تیم 
ملى فوتبال فرانســه، انکونکو به خاطر تکل شــدید کاماوینگا 
مصدوم شــد و نتوانســت به تمرین ادامه دهد. او براى درمان 
بیشــتر مصدومیت اردوى تیــم ملى فوتبال فرانســه را ترك 
کرد و به این ترتیب جام جهانى را از دســت داد.فدراســیون 
فوتبال فرانسه مدارك و مســتندات پزشکى انکونکو را به فیفا 
فرســتاده اســت تا اجازه جایگزین کردن بازیکنى جدیدى را 
به جاى انکونکو بگیرد.این نخســتین بازیکنى نیســت که در 
فهرســت نهایى فرانســه قرار دارد اما به خاطر آسیب دیدگى 
در روزهــاى پایانى جام را از دســت مى دهد. پیش از این هم 
کیمپمبه چنین مشــکلى داشــت و با بدشانسى جام جهانى را 
از دست داد و در فهرســت نهایى قرار نگرفت.تیم ملى فوتبال 
فرانســه با هدایت دیدیه دشان قهرمانى در جام جهانى 2018 
را به دســت آورد. خروس ها از مدعیان اصلى قهرمانى در جام 
جهانــى 2022 هم هســتند و با تیم هاى تونس، اســترالیا و 

هستند. همگروه  دانمارك 
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تنها نگرانى برزیلى ها
مدافــع باتجربه تیم ملى فوتبال برزیل هنوز به شــرایط بازى 
نرسیده است و به صورت انفرادى تمرین مى کند.مارکینوش یکى 
از بازیکنان کلیدى و تاثیرگذار تیم ملى فوتبال برزیل اســت که 
تیته ســرمربى برزیل ، حساب ویژه اى روى او باز کرده است.این 
مدافع باتجربه در دیدار اخیر پارى سن ژرمن برابر اوسر در لیگ 
فرانسه دچار کشــیدگى عضله شد و به همین خاطر هنوز موفق 
به حضور در تمرین گروهى تیم ملى فوتبال برزیل نشــده است.

طبق اعالم روزنامه اکیــپ مارکینوش به صورت انفرادى تمرین 
مى کند و این باعث شــده تا نگرانى و ترس در اردوى  تیم ملى 
فوتبــال برزیل به وجود آید.البته روزنامه گلوبو اســپورت برزیل 
امیدوارنه به این موضوع نگاه و اعالم کرد که مارکینوش مشکلى 
براى همراهى تیم ملى فوتبال برزیل در بازى آغازین جام جهانى 
نخواهد داشــت.تیم ملــى فوتبال برزیل با هدایــت تیته یکى از 
مدعیان اصلى کســب عنوان قهرمانى در جام جهانى 2022 قطر 
اســت. برزیل در گروه هفتم با تیم هاى صربســتان، سوئیس و 

کامرون همگروه است.
سجادى: کى روش مثل  شیر از تیم ملى 

صیانت مى کند
وزیر ورزش و جوانان از سرمربى تیم ملى فوتبال بابت پاسخى 
که به یکى از رســانه هاى خارجى در نشســت خبرى سه شنبه 
شــب هفته گذشته داد، تشکر کرد.حمید سجادى، وزیر ورزش و 
جوانان درباره پاســخ کى روش در نشست خبرى سه شنبه شب 
هفته گذشــته به خبرنگار اســکاى اظهار کــرد: ما خلیج فارس 
هســتیم و به آقاى کى روش نزدیک هســتیم. جا دارد صمیمانه 
از مدیریت و حمایت ایشــان از تیم ملى تشــکر کنم. موفقیت او 
در کنفرانس مطبوعاتى بســیار ارزشــمند بود. ایشان مثل شیر 
در کنار تیم ملى هســتند و از بازیکنان تیم ملى صیانت مى کنند. 
مــن صمیمانه به عنوان وزیــر ورزش و جوانان از آقاى کى روش 
تشــکر مى کنم.او افزود: امیدوارم ما هم با نوع حمایت از ایشــان 
و برنامه هایى که بــراى تیم ملى داریم، ما هم کنار تیم ملى ثابت 
کنیم که حامى تیم هستیم. باز هم بابت نوع رفتار آقاى کى روش 

از او تشکر مى کنیم.
ایران تنها تیمى که با 25 بازیکن

به قطر آمد 
روزنامه عربســتانى نوشــت که از بین 32 تیم حاضر در جام 
جهانى تنها فهرســت ایران از 25 بازیکن تشــکیل شــده است.

الریاضیه نوشــت که تمام تیم هاى حاضر در جام جهانى 2022 
قطر  در فهرســت نهایى خود نام 26 بازیکــن را قرار داده اند به 
استثناى تیم ملى فوتبال ایران که 25 بازیکن را همراه خود برده 
اســت.کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى فوتبال  ایران تصمیم 
گرفته اســت که نام 25 بازیکن را در فهرســت نهایى خود قرار 
دهد، این درحالى اســت که طبق قانون فیفا او مى توانســت 26 
بازیکــن را همراه خود به قطر ببرد.کــى روش دلیلى را براى این 
تصمیم خود اعالم نکرده اســت.تیم ملى فوتبــال ایران یکى از 

نماینده هاى آســیا در جام جهانى 2022 قطر اســت. ایران در 
گــروه دوم باید با تیم هاى انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند و در 

نخستین دیدار باید به مصاف انگلیس برود.
سخت ترین حریف ایران از نگاه کى روش

سرمربى تیم ملى مى گوید نمى خواهند رقبا را بزرگتر از چیزى 
که هستند تصور کنند.

کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملى دربــاره قوى ترین تیم 
حاضــر در گروه B جام جهانى 2022 اظهــار کرد: بدون تردید 
قوى تریــن رقیب مان انگلیس اســت؛ اما به محــض این که با 
انگلیس بازى کنیم، قوى ترین تیم گروه ولز است و پس از بازى با 
ولز، قوى ترین تیم گروه، آمریکاست. بنابراین قصد داریم به موقع 
با آن ها روبرو شــویم و نمى خواهیم آن ها را بزرگتر از چیزى که 

هستند، تصور کنیم.
اهداى لوح ششمین حضور ایران در جام 

جهانى به کاپیتان تیم ملى

ششمین تابلوى حضور ایران در ادوار جام جهانى، به نمایندگى 
از فوتبال ایران، تقدیم کاپیتان تیم ملى ایران شد.

بازیکنــان و اعضاى کادر فنى تیم ملــى فوتبال ایران پس از 
پایان تمرین سه شــنبه هفته گذشته و صرف شام در دوحه، در 
جلسه توجیهى فیفا با موضوعات مختلف شرکت کردند.موضوعات 
مربوط به داورى یکى از بخش هاى اصلى این جلســه بود.پیش از 
طرح مباحث داورى، تابلوى حضور در جام جهانى 2022 از سوى 
نماینده فیفا به احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى اهداء شد.این 
ششــمین تابلوى حضور ایران در ادوار جام جهانى اســت که به 

نمایندگى از فوتبال ایران تقدیم کاپیتان تیم ملى ایران شد.
ایران پیرترین و غنا جوان ترین

تیم  جام بیست ودوم
بیست و دومین دوره رقابت هاى جام جهانى از روز 29 آبان ماه 
آغاز مى شــود و 32 تیم حاضر در این مسابقات از فهرست نهایى 
خود رونمایى کردنــد. نکات جالب توجهى در دل هر یک از این 
لیســت ها نهفته که یکى از مهمترین آنها بحث میانگین ســنى 
بازیکنان اســت.تیم 2022 ایران پیرترین تیــم ملِى تاریخ جام 
جهانى اســت و شــاگردان کى روش پیرترین تیم حاضر در این 
دوره از مسابقات بین 32 تیم حاضر هستند.غنا با میانگین سنى 
73/24 جوان ترین تیم جام بیست و دوم است.  آمریکا با متوسط 
ســنى 15/25 در جایگاه دوم قرار دارد و رتبه  سوم به اکوادور با 
معدل ســنى 65/25 رسیده اســت.آلفردو تاالورا، دروازه بان تیم 
ملى مکزیک با 40 ســال سن، پیرترین بازیکن جام بیست و دوم 
خواهــد بود. او از ســال 2011 عضوى از ســه رنگ ها بوده و 40 
بازى ملى دارد. آلفردو در حال حاضر براى تیم باشــگاهى خوارز 
مکزیک بازى مى کند.یوسوفا موکوکو، ستاره  تیم دورتموند با 18 
ســال، جوان ترین بازیکن جام جهانى قطر خواهد بود. او عضوى 
از تیم ملى فوتبال آلمان به حســاب مى آید. به جز یوسوفا چند 
بازیکن 18 ســاله  دیگــر هم در این جام حضــور دارند. گارانگ 
کول(اســترالیا)، جوویســون بنت(کاســتاریکا)، گاوى(اسپانیا)، 
بــالل الخنوس(مراکش)، عبــدول فاتاوو عیســى هاکو(غنا). این 

نفرات هرکــدام چند روز یا چند ماه از بازیکن آلمانى مســن تر 
هســتند.لوئیز فن خال با 71 ســال، مسن ترین ســرمربى جام 
جهانى قطر خواهد بود. بعد از او کارلوس کى روش 69 ساله قرار 
دارد. همچنین لیونل اسکالونى، ســرمربى آرژانتین با 44 سال، 

جوان ترین سرمربى جام بیست ودوم است.
جهانبخش: فقط به فوتبال فکر مى کنیم

بازیکن با سابقه تیم ملى فوتبال ایران در فاصله کمتر از 1 روز 
تا آغاز جام جهانى 2022 قطر از آمادگى تیم ملى ســخن گفت.

علیرضــا جهانبخش، بازیکن باتجربه تیم ملــى فوتبال ایران در 
نشســت خبرى در دوحه محل برگزارى جام جهانى 2022 قطر 

برگزار شد، صحبت کرد که حرف هاى وى به شرح زیر است:
-خوشحالم که اینجا هستم. براى ما به عنوان تیم ملى ایران، 
آمدن به جام جهانى همیشــه کار بزرگى بوده اســت و همیشه 
ســعى کردیم که با تمام تالش به این مرحله برسیم. در دو دوره 
قبل، شرایط خوبى داشتیم و این دوره هم بازیکنان آماده هستند 

که تورنمنت خوبى داشته باشیم.
- جا دارد که از میزبانى کشور قطر تشکر کنم. تا االن همه چیز 
خوب پیش رفته است. بازى دوستانه اى که داشتیم، مى تواند به 
مــا کمک کند. (ایران 2 بر صفر برابر تونس شکســت خورد.) از 
طرف دیگر کل تیم آماده اســت. تا آغاز جام جهانى زمان کمى 
داریم اما همه بازیکنان تالش خود را مى کنند که آمادگى خوبى 
داشــته باشند و با قدرت وارد مســابقات شویم. امیدوارم که این 
کیفیت و شــرایط خوب در تیم را در بــازى خودمان به نمایش 

بگذاریم و باعث شادى مردم کشورمان شویم.
-جهانبخش درباره ســابقه بازى در لیگ برتر انگلیس و بازى 
نخســت تیم ملى ایران مقابل این تیم در جام جهانى گفت: من 
تجربیــات زیادى در انگلیس به دســت آوردم. از ذهنیتى که در 
فوتبال انگلیس وجــود دارد و بازیکنانى که با آن ها بازى کردم، 
شــناخت دارم. بازى کردن جلوى انگلیس اتفاق مهمى است که 
بــراى خودم به عنوان بازیکن و تیم ملــى در یک تورنمنت،  رخ 
مى دهد. این بازى نسبت به بازى هاى دیگر از نظر عملکرد فرقى 
ندارد. نســبت به شناختى که از این تیم دارم، مى تواند براى من 
متفاوت باشد. در این ســال ها درباره نوع بازى تیم ملى انگلیس 
صحبت شــده اســت و من از نزدیک دیده ام و با مربیان مختلف 
درباره انگلیســى ها حرف زدم. همه جا دربــاره انگلیس صحبت 
مى شــود و این ها چیزهایى اســت که از نظر ذهنى به خود من 
کمک مى کند. ســعى کردم به تیم ملــى و بازیکنان کمک کنم. 
براى خودم همه بازى ها یک شکل است و تمام تالشم را مى کنم 

که بهترین عملکرد را داشته باشم.
-جهانبخش در پاسخ به سئوال یک خبرنگار خارجى مبنى بر 
اینکه خیلى ها تیم ملى ایران و سایر تیم هاى آسیایى را دست کم 
مى گیرنــد و مى گویند این تیم ها به دور دوم صعود نمى کنند. آیا 
این مساله براى او انگیزه ایجاد مى کند؟ گفت: من از سال 2012 
به تیم ملى دعوت شدم و در این سال ها با تیم هاى مختلفى بازى 
کردم و به نظرم عملکرد تیم هاى آســیایى بهتر شده است. ما در 
ســال 2018 شــانس زیادى براى صعود به مرحله دوم داشتیم. 
در این سال ها پیشــرفت فوتبال آسیا خوب بوده است. بازیکنان 
آســیایى شاغل در اروپا به تیم هاى ملى خود کمک مى کنند و از 
طرفــى فکر مى کنم ذهنیتى که درباره تیم هاى آســیایى وجود 
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دارد، باعــث ایجاد انگیزه مى شــود و براى ما هم اینطور اســت. 
انگیزه ما بیشــتر مى شــود و کمک مى کند که فشــار مضاعفى 
بگذاریــم و به امید خدا این بار بــه دور دوم برویم. امیدوارم که 

تیم هاى آسیایى به دور دوم صعود کنند.
سوابق بازى تیم ملى ایران با ولز و آمریکا 

تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى 2022 قطر با ســه تیم 
انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه اســت. تیم ملى کشورمان سابقه 
بــازى با دو تیم آمریکا و ولز را در کارنامه خود دارد که از این رو 

به نتایج تیم ایران برابر این دو حریف اشاره مى کنیم.
تنها مصاف ایران با ولز

تیــم ملى فوتبال ایران قبل از جام جهانى 1978 آرژانتین در 
تهران با تیم ملى ولز دیدارى دوستانه برگزار کرد که ملى پوشان 
کشــورمان با نتیجه یک بر صفر مغلوب این تیم اروپایى شــدند. 
فیل دوایر در دقیقه 71 تک گل بازى را به ثمر رســاند. این بازى 
دوستانه در روز سه شنبه 29 فروردین 1357 به میزبانى ورزشگاه 
آزادى و با قضاوت عباس مقدس زاده باکمک رضا حیدرى و رضا 
قیاســى برگزار شــد و تیم ایران با ترکیب ناصر حجازى(دروازه 
بان)، حسن نظرى، نصراهللا عبداللهى، حسین کازرانى، آندرانیک 
اسکندریان(67-محمد پنجعلى)، على پروین(کاپیتان)، نایب آقا، 
محمد صادقى، ابراهیم قاسمپور، غفور جهانى(67-حسین فرکى) 
و رضا عادلخانى(74- حسن روشن) به مصف ولز رفت.بازى ایران 
برابــر ولز قبل از جــام جهانى 1978 به این منظور انجام شــد 

که ایران در جام جهانى با تیم اســکاتلند هم گروه بود و ســبک 
بازى ولز به اسکاتلند شباهت داشت.این بازى در حضور 60 هزار 
تماشــاگر در ورزشگاه آزادى برپا شــد و مایک اسمیت سرمربى 
وقــت تیم ملى ولــز پس از پایان بازى خطاب بــه کادرفنى تیم 
ایران گفت که باید مردان 120 دقیقه اى بســازید.البته حشمت 
مهاجرانى ســرمربى وقت تیم ملى ایران در دقیقه 74 دســت به 
تعویض زد و حسن روشــن مهاجم خود را به میدان فرستاد که 
تیم ایران با آمدن روشــن صاحب چند موقعیت خطرناك شد که 

ثمرى نداشت. 
یک برد و یک تساوى برابر آمریکا

تیــم ملى فوتبال ایران تاکنون دو بار با تیم آمریکا بازى کرده 
اســت. اولین بار در جام جهانى 1998 فرانســه بود که ایران با 
شکســت 1-2 آمریکا، اولین برد تاریخ خود در جام جهانى را به 
دســت آورد.حمید اســتیلى و مهدى مهدوى کیا ، گل هاى تیم 
ایران را در این بازى به ثمر رساندند و جالل طالبى سرمربیگرى 
تیم کشــورمان در این مصاف حساس را برعهده داشت.این بازى 
در 31 خرداد 1377 به میزبانى ورزشگاه ژرالن شهر لیون برگزار 
شد و بازى قرن لقب گرفت. دومین دیدار تیم هاى ایران و آمریکا 
در 26 دى 1378 به میزبانى ورزشــگاه رزبال شهر لس آنجلس 
انجام شــد که این بازى با تساوى 1-1 به پایان رسید و تک گل 

ایران را مهدوى کیا در دقیقه 7 به ثمر رساند.
طارمى در گفت وگو با سایت فیفا 

موفقیت تیم ملى اولویت من است

مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در گفت  وگو با سایت فدراسیون 
جهانــى فوتبال از حضور خود در جام جهانى و آماده ســازى تیم 
کشومان براى این رقابت ها سخن گفت.سایت فدراسیون جهانى 
فوتبــال (فیفا) با مهدى طارمى، مهاجم تیــم ملى فوتبال ایران 
گفت وگویى انجام داده و با او درباره سومین حضور پیاپى تیم ملى 
در جام جهانى و عالقه مردم ایران به فوتبال صحبت کرده است. 

گزیده صحبت هاى طارمى با سایت فیفا به شرح زیر است:
-ایرانى ها عاشق فوتبال هستند و یکى از عالئمش حمایت آنها 
از تیم ملى اســت. آنها بیشتر ورزش ها را دوست دارند اما فوتبال 
جایــگاه ویژه اى در قلب آنها دارد. فوتبال بخش بزرگى از زندگى 
بســیارى از ایرانیان است و احساسات بســیارى را برمى انگیزد. 
وقتى تیم ملى برنده مى شود، هفته آنها را مى سازد و اگر شکست 

بخورد، آن را خراب مى کند.
-ما در جام جهانى 2018روســیه، همه تالشمان را کردیم اما 
متأســفانه نتوانستیم به خوبى از پس کار صعود از گروه بربیاییم. 
ما این شانس را داشتیم که براى اولین بار در تاریخ خود از مرحله 
گروهــى عبور کنیم اما بخت یارمان نبود. فوتبال همین اســت. 
با وجود حــذف زودهنگام، نکات مثبت زیادى از آن مســابقات 
یاد گرفتیم. حتى پس از شکســت مقابل اسپانیا، هواداران ما در 
خیابان ها جشــن مى گرفتند زیرا ما نمایش خوبى ارائه دادیم. ما 
ســه بازى انجام دادیم و شانس پیشــرفت داشتیم. فکر مى کنم 

دوره خاصى در زندگى همه بود.
-وقتى کشــور شــما واجد شــرایط حضور در بازى هاى جام 
جهانى مى شــود، قطعاً اتفاق خاصى اســت. ما مى توانیم پرچم 
کشــورمان را به اهتزاز درآوریم. این مساله، ما را سرشار از غرور 
مى کند که بدانیم یکى از 32 تیم حاضر در این رقابت هســتیم. 
ما از همه چیز مایه گذاشــتیم تا مطمئن شویم که جواز صعود را 
کســب مى کنیم. صرف نظر از اینکه بازیکن چه کشورى باشید، 

حضور در جام جهانى بزرگترین افتخار است.
-براى ما، راهیابى به مرحله حذفى بسیار بزرگ خواهد بود. ما 
براى رســیدن به آن همه کار خواهیم کرد. البته مشکالتى پیش 
روى ما هســت اما همیشه نکات مثبت و منفى وجود دارد. همه 
بازیکنان، مربیان و فدراسیون تمام تالش خود را مى کنند تا ما را 
به بهترین شکل براى جام جهانى آماده کنند و مطمئن شویم که 
یک اردوى آماده سازى موفق خواهیم داشت. من احساس خوبى 
درباره این مســابقات دارم زیرا شاهد تالش تیم بوده ام. صعود به 
مرحله حذفى براى اولین بار براى هواداران ما معنى زیادى دارد 

و باعث افتخار ماست.
-خوب است که از یک بازیکن انتظار داشته باشیم اما فوتبال 
یک ورزش تیمى اســت. یک بازیکن مــى تواند براى تیم تفاوت 
ایجاد کند اما این همه چیز نیســت. غیرممکن است که بگوییم 
یک بازیکن مى تواند همه کارها را به تنهایى انجام دهد. البته من 
تمام توانم را براى تیم ملى مى گذارم. تا این لحظه، من هر کارى 
که مى توانســتم انجام داده ام. همانطور که قبًال گفتم، همه چیزم 
را مى دهم تا هواداران عزیزمان را خوشحال کنم. حضور 
در جام جهانى افتخارى براى خودم و کشورم است. اگر 
بتوانیم پرچم کشورمان را هر روز باالتر از این به اهتزاز 
در آوریــم، به عنوان یک تیم کار خود را انجام داده ایم. 
قول مى دهم که ســعى کنم بهترین فوتبالم را در جام 

جهانى بازى کنم.
-مرحله اول انتخابى، آزمون ســختى براى ما بود و 
صعودمــان در هاله اى از ابهام بود. با توجه به شــرایط 
بى ســابقه اى که جهان با شــیوع کرونا بــا آن مواجه 
شد، AFC مجبور شــد درباره بازى ها تصمیم بگیرد؛ 
تصمیمى که ما به آن احترام مى گذاریم. همه چیز روى 
هوا بود و قطعاً کار براى ما ســخت تر شــده بود. ما به 
بحریــن رفتیم و در گرماى ســوزان بازى کردیم اما به 

لطف تالش همه، توانستیم صعود کنیم.
-همانطور که قبًال گفتم عوامــل متعددى خارج از 
کنترل ما بود. در آن زمان بحرین و عراق رقباى اصلى 
ما بودند. مــا باید در همه بازى ها پیروز مى شــدیم تا 
به صــدر گروه رده بندى مرحلــه انتخابى جام جهانى 
2022 صعود کنیم. در آن شــرایط استثنایى، پیروزى 
برابر بحرین، بســیار خاص بود اما با تالش تیم توانستیم به این 

موفقیت برسیم.
-ما براى همه حریفانمان در جام جهانى 2022 احترام قائلیم. 
در فوتبال باید اینگونه باشــد. ممکن اســت تیم ها کمى قوى تر 
یا ضعیف تر باشــند اما در نهایت، چیزى که باعث افتخار شــما 
مى شود تالشى اســت که انجام مى دهید. ما تمام تالش خود را 
بــراى پیروزى در این ســه بازى مى کنیم اما بــه چیزهایى نیاز 
داریم. فوتبال غیر قابل پیش بینى است، بنابراین هرگز نمى توانیم 

بگوییم که مى بریم یا مى بازیم.
هســتند.  فوتبال  عاشــق  نى ها  یرا ا گفتم  که  -همانطور 
بازى مى کردیم و هر  نیا و پرتغال  اســپا با  در روسیه، ما 
نها  آ بودند.  بیشــتر  حریفان  ز  ا نــى  یرا ا ن  را دا هوا بار  دو 
نزدیک  نه  خا بــه  قطر  رند.  دا را خیلى دوســت  فوتبــال 

به مــا کمک زیادى کند. ند  ین قطعا مى توا ا و  اســت 
- مهمترین چیز این اســت کــه در ایــن تورنمنت یک کار 
به یاد ماندنــى انجام دهیم. بازیکنان بــزرگ زیادى در گروه ما 
حضور دارند اما این چیزى را براى من تغییر نمى دهد. نمى گویم 
احترامى براى این تیم ها قائل نیستم، در واقع بازى مقابل چنین 
بازیکنان باکیفیتى افتخار بزرگى اســت ولــى موفقیت تیم ملى 
اولویت من اســت. اگر مى خواهیم پیشرفت کنیم، مهم نیست با 

چه کسى روبرو مى شویم.

تصاویر از بازى ایران و ولزتصاویر از بازى ایران و ولز
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تغییرات در تیم ملى آرژانتین 
دو بازیکن جدیــد به جاى دو بازیکن مصــدوم به تیم ملى 
آرژانتین دعوت شــدند.تا آغاز جام جهانى 2022 قطر تنها یک 
روز دیگر باقى مانده اســت. در آستانه شــروع رقابت ها شاهد 
دو تغییــر در تیم ملى آرژانتین بودیــم. در ابتدا خواکین کوریا 
نیز به دلیــل مصدومیت از ترکیب جام جهانــى خارج خواهد 
شــد و تیاگو آلمادا به عنوان جانشــین او معرفى شد.همچنین 
نیــکالس گونزالس نیز در تمرینات دچــار مصدومیت عضالنى 
شد و از لیســت جام جهانى خارج شــد و آنخل کوریا بازیکن 
اتلتیکومادرید به جاى او دعوت شــد. الزم به یادآورى است که 
تیــم ملى فوتبال آرژانتین در امارات بــه دیدار این تیم رفت و 
توانســت با 5 گل به برترى برســد. جولین آلوارز، لیونل مسى، 
آنخل دى ماریا دو بار و خواکین کوریا براى آلبى سلسته گلزنى 

کردند.
اینفانتینو، 4 سال دیگر رئیس فیفا ماند

جیانــى اینفانتینو براى یک دوره چهار ســاله دیگر در راس 
هیات حاکمه فوتبال جهان خواهد بود.فیفا اعالم کرد اینفانتینو 
که حمایت گســترده اى از کنفدراســیون ها و فدراسیون هاى 
ملى دریافت کرده است، تنها نامزد پست انتخابات ریاست فیفا 
بوده اســت و به همین خاطر او براى چهار ســال دیگر در این 
سمت باقى مى ماند.اینفانتینو 52 ساله، در ماه گذشته مبارزات 
انتخاباتى شــدیدى انجام داد و موقعیت خــود را به طور قابل 
توجهى تثبیت کرد. او در کنگره فیفا در ماه مارس در رواندا براى 
سومین دوره به عنوان رئیس فیفا انتخاب خواهد شد.اینفانتینو 
در ســال 2016 در یک دوره اولیه سه ساله، به جاى سپ بالتر 
ریاست فیفا را به دســت آورد و در سال 2019 مجدداً انتخاب 
شد.اینفانتینو در بیانیه اى گفت: مى خواهم تشکر بزرگ خود را 
براى بیش از 200 عضو فیفا و هر شش کنفدراسیونى که از من 
حمایت کردند ابراز کنم. من احســاس فروتنى و افتخار مى کنم 
که مى توانم در چهار سال آینده به جامعه جهانى فوتبال خدمت 
کنم.این مقام سوئیســى پس از حذف على بن حسین شاهزاده 
اردن و ژروم شــامپاین فرانسوى، شیخ ســلمان بن ابراهیم آل 
خلیفه رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا از بحرین را در دور 
نهایى انتخابات ســال 2016 فیفا شکســت داد.از زمان تصدى 
این سمت، او بر گسترش جام جهانى به 48 تیم در سال 2026 
نظارت داشــته است. این مســابقات به میزبانى مشترك کانادا، 

مکزیک و ایاالت متحده برگزار خواهد شد.

«سادیو مانه»، جام جهانى را از دست داد 
فدراســیون فوتبال سنگال اعالم کرد که نام ســادیو مانه به خاطر آسیب دیدگى از فهرست این تیم حذف شد و به این ترتیب 
این بازیکن سرشناس جام جهانى را از دست داد.فدراسیون فوتبال سنگال و هواداران این تیم امید زیادى داشتند که سادیو مانه 
بتواند تیم را در جام جهانى همراهى کند.مانه در فهرســت نهایى ســنگال براى جام جهانى قرار گرفت و پیش بینى مى شــد که 
تنها در بازى نخست نتواند تیم را همراهى کند، اما اینگونه نشد.فدراسیون فوتبال سنگال اعالم کرد که نام سادیو مانه از فهرست 
نهایى ســنگال براى جام جهانى به خاطر آســیب دیدگى خط خورد و به این ترتیب این بازیکن سرشناس رسما جام جهانى را از 

دست داد تا غایب بزرگ سنگال لقب بگیرد.سنگال در گروه نخست جام جهانى با تیم هاى قطر، هلند و اکوادور همگروه است.

بلندترین و کوتاه ترین بازیکنان جام جهانى 2022
دروازه بان هلندى و هافبک مراکشى لقب بلندترین و کوتاه ترین بازیکنان جام جهانى 2022 را به خود اختصاص داده اند. 

جام جهانى 2022 قطر از فردا(یکشــنبه)، 29 آبان کلید مى خورد و 32 تیم راه یافته به مســابقات، رقابت خود را آغاز مى کنند. 
فدراســیون جهانى فوتبال، اســامى و جزییات بازیکنان حاضر در این رقابت ها را اعالم کرده و بلندترین و کوتاه ترین بازیکنان جام 
جهانى مشــخص شــده اند.آندریاس نوپرت از هلند با 203 ســانتى متر بلند قامت ترین بازیکن جام جهانى است که درون دروازه 
الله هاى نارنجى قرار مى گیرد و وانیا میلینکوویچ ســاویچ، بازیکن صربســتانى با 202 سانتى متر دومین بازیکن باالى 2 متر است.

کوتاه  قامت ترین بازیکن جام جهانى الیاس شــاعر با 164 سانتى متر از مراکش است. کولینز فاى با 165 سانتى متر دومین بازیکن 
کوتــاه قامت جام جهانى از مراکش اســت.نکته جالب توجه مربوط به تیم ملى دانمارك اســت که هیــچ بازیکن پایین تر از 180 
سانتى متر در این تیم وجود ندارد.در تیم ملى ایران نیز علیرضا بیرانوند با 194 سانتى متر در رده نخست قرار دارد و صادق محرمى 

با 174 سانتى متر کوتاه  قامت ترین بازیکن ترکیب ایران است.

«لعیب» نماد شادى و اعتماد جام جهانى 2022
نمادى که در سمت راست صفحات ویژه نامه جام جهانى کیهان ورزشى دیده مى شود تصویرى از «لعیب» نماد شادى و 
اعتماد در جام بیست و دوم است.مسئوالن برگزار کننده جام جهانى 2022 قطر، لعیب را به عنوان نماد این دوره از رقابت ها 
انتخاب کردند.او یک بازیکن فوق العاده ماهر به نام لعیب است که چهره سرزنده و درخشان دارد و از لباس هاى سنتى عربى نیز 
براى نشان دادن آن استفاده شده است. نام او، لعیب در زبان عربى به معناى بازیکن فوق العاده ماهر است و به گفته فیفا، او همه را 
تشویق مى کند تا به خود و توانایى هاى خود ایمان داشته باشند. با این کار او لذت فوتبال را براى همه به ارمغان مى آورد. به گفته 
مقامات برگزار کننده مسابقات جام جهانى فوتبال، «لعیب» که تمام داشته هاى فرهنگى قطر را در خود جاى داده است، شخصیتى 
سرگرم کننده و بازیگوش دارد و پیام آور روحیه جوانى، شادى و اعتماد خواهد بود.الزم به یادآورى است که طراح«لعیب» حسین 

اجاقى، هنرمند ایرانى است.
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تیم ملى فوتبال ایران در آخرین دیدار دوستانه خود از شروع 
جام جهانى 2022 قطر با تونس تن به شکست 2 بر صفر داد. تیم 
ملى فوتبال ایران  بعد از ظهر چهارشنبه هفته گذشته در دیدارى 
دوستانه به مصاف تیم ملى تونس رفت که این دیدار در نهایت به 

برترى 2 بر صفر نماینده آفریقا در جام جهانى ختم شد.
نعیم اســلیتى در دقیقه 85 از روى نقطه پنالتى و على عبدى 
در دقیقه 89 براى تونس گلزنى کردند. ابوالفضل جاللى در دقیقه 
75 به علت خطاى هند از داور کارت قرمز دریافت کرد و از زمین 

اخراج شد.
این دیدار بدون حضور رســانه ها، تماشــاگران و دوربین هاى 
تلویزیونى برگزار شــد و مصاف دو تیم براى جلوگیرى از لو رفتن 
تدابیر تاکتیکى قبل از جام جهانى، از هیچ شــبکه اى به نمایش 

در نیامد.
کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى فوتبال ایران پس از دیدار 
برابــر تونس گفت کــه باخت و گل خوردن را دوســت نداریم و 

فرصت هاى خوبى پیش از پنالتى تونس در اختیار داشتیم.
وى درباره دیدار برابر تونس اظهار کرد: جلســه تمرینى خوبى 
مقابل تونس بود. ما از همه بازیکنان استفاده کردیم و به تمرینات 
خودمان در روزهاى آتى ادامه خواهیم داد. فرصت خوبى بود که 

بازیکنان حاضر در اروپا و خارج از کشور را ببینیم.
بعد از هفته ها فرصت مناسبى بود که در کنار هم تمرین کنیم 
و بــازى کنیم. قطعا نتیجه خوبى نبود. ما گل خوردن و باختن را 
دوست نداریم. قبل از پنالتى فرصتهایى داشتیم که این فرصت ها 

را از دست دادیم.
مهمترین موضوع این است که توانستیم از بازى تمرینى براى 
آماده ســازى پیش از دیدار برابر انگلیس استفاده کنیم.کى روش 
در پایــان گفت: من همچنین مى خواهم قدردانى خودم را از تیم 
ملــى تونس اعالم کنم که آمادگى شــان را براى کمک به برنامه 

آماده سازى مان نشــان دادند و البته این بازى براى 
آنهــا هم خوب بود. ولى آنها با در نظر گرفتن اینکه 
بازى ما هفته آینده دوشــنبه اســت تیم شان را در 

اختیار آماده سازى ما قرار دادند.
دقایقى که بازیکنان در طول بازى تمرینى 

به مصاف تونس رفتند که به شرح زیر است:
 1-علیرضا بیرانوند 60 دقیقه

2- مهدى ترابى 45 دقیقه
3-حسین کنعانى زادگان 45 دقیقه

4- ابوالفضل جاللى 30 دقیقه (اخراج -75)
5- مرتضى پورعلى گنجى 45 دقیقه

6- سید مجید حسینى 45 دقیقه
7-وحید امیرى 45 دقیقه

9- کریم انصارى فرد 45 دقیقه
10- مهدى طارمى 45 دقیقه

11- علیرضا جهانبخش 45 دقیقه
13- روزبه چشمى 45 دقیقه
14-احمد نوراللهى 45 دقیقه

15-احسان حاج صفى 45 دقیقه
16-على قلى زاده45 دقیقه

17- صادق محرمى 45 دقیقه
18- سامان قدوس 45 دقیقه

19-سعید عزت اللهى 45 دقیقه
20-میالد محمدى 45 دقیقه

21-على کریمى 45 دقیقه
23-شجاع خلیل زاده 45 دقیقه
25- رامین رضاییان 45 دقیقه

30- سید حسین حسینى 30 دقیقه

شکست ایران مقابل تونس در آخرین دیدار دوستانه قبل از شروع جام جهانى
کى روش: گل خوردن و باختن را دوست نداریم
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جام جهانى دیروز٬ جام جهانى امروز...
همان گونه که عنوان شــد جام جهانى با گذشــته اش فاصله 
فــراوان دارد. اگر در دوره هاى آغازین ایــن جام، فوتبال دنیا را 
در بر نگرفته بود و بینندگان این رشــته مهیج تنها تماشاگر هنر 
فوتبالیست هاى چند کشور محدودى بودند اما با گذر زمان،امروز 
حتى کشورهاى کوچک و بازیکنان ناشناس هم با نمایشى زیبا از 
فوتبال، چشــم ها را خیره مى کنند. در حالى که جدال بین اروپا 
و آمریکاى جنوبى از همان روزهاى ابتدایى تا امروز وجود داشته 
اما اکنون آفریقایى ها و حتى آسیایى ها به شدت خود را مهیاى 

رقابت نزدیک با بزرگان مى کنند.
جامى که در ســال 1930 آغاز شد چنان شعله اى گرفت که 
بــه بزرگترین رویداد ورزشــى جهان مبدل شــد. براى جهانگیر 
شــدن این رشــته هنرنمایى مردان تکنیکى بــه ویژه برزیلى ها 
تاثیــر فراوانى داشــت. آنها این جام با نام ژول ریمه را در ســال 
1970 براى همیشه به خود اختصاص دادند اما این پایان ماجراى 
جام جهانى نبود. القاب ماندگارى چون ســرطالیى و پا طالیى و 
درخشش بزرگانى چون یاشین در درون دروازه، چون افسانه هر 
کوى برزن را طى کردند تا عشــق به توپ گــرد را در تار و پود 

نونهاالن بپرورانند. این عشق و عالقه عالوه بر این امر به گونه اى 
دیگراز ســینه به سینه پدران و پسران طى شد و امروز به جامعه 

زنان هم رسیده است.
ایران پیشتاز آسیایى ها

با وجود درخشش توفان زرد (کره شمالى) بدون اغراق ایرانى ها 
از اولین آســیایى هایى بودند که از طریق این عشــق و عالقه و 
توانایى هاى ذاتى در آســیا چهره شدند. اگر چه سابقه ایران در 
فوتبال به دهه چهل میالدى مى رســد اما عنوان سرطالیى و پا 
طالیى در دهه چهل خورشــیدى ریشه اى قوى در کشورمان به 
وجود آورد. ســه دوره قهرمانى پى در پى در جام ملت هاى آسیا 
و اولین حضور ایران در جام جهانى در ســال 1978 در کشــور 
آرژانتیــن خبر از تولد یک قدرت بالمنازع در قاره کهن داشــت. 
تولدى که نوید یک مدعى حتى در ســطح جهان را داشــت. در 
آستانه جام جهانى آرژانتین بازى هاى قابل قبول از ایران در جام 
جهانى کوچک و رقابت پایاپاى با باشگاه هاى مطرح جهان، نگاه 

سایر قاره ها را به آسیا معطوف کرد.
فقر لژیونر...

با این حال بزرگترین رویــا در آن روزها بحث حضور در جام 

جهانى بود. تیمى که ســابقه بازى بیــن المللى با بزرگان جهان 
را نداشــت در اولین حضورش در جام جهانى با همه شایستگى 
هایش به گونه اى زنگ تفریح به حســاب مى آمد. کســب یک 
امتیاز از یک تســاوى مقابل اسکاتلند و ثبت تنها دو گل در سال 
1978 اوج آرزوهایى بود که برآورده شدند. تالش جانانه بازیکنان 
مــا در آرژانتین با بى تجربگى آشــکار آنهــا در دقایقى اندك از 
رقابت ها نه تنها فاصله فوتبال ما با فوتبال روز دنیا را آشکار کرد 
بلکه به آسیایى هاى نشان داد براى کم کردن این فاصله به زمان 
زیــادى نیاز دارند. زمانى که هنوز هم به اندازه کافى طى نشــده 
اســت. پنالتى هاى ناشیانه(4 پنالتى) ایرانى ها در مصاف با هلند 
و پرو صحبت از ضعف هایى داشت که با گذشت 44 سال به نظر 

مى رسد که هنوز هم برطرف نشده اند.
ایران جا ماند...!

با فروکش کردن فوتبال ایران در ســطح آســیا و در حالى که 
مسیر درســتى را هم طى نمى کردیم رقبایى در آسیا جلوى ما 
درآمدند که عبور از ســد آنها براى فوتبــال ایران براى مدت ها 
سخت شد. تیمى که در سال 1978 با پیروزى هاى قاطع و بدون 
شکســت تنها سهمیه آسیا را به خود اختصاص داد، سالها منتظر 

ایران در جام جهانى فوتبال
رویاى حضوررویاى حضور٬٬ انتظار صعود انتظار صعود

تیم ملى فوتبال جمهورى اســالمى ایران براى ششــمین بار حضور در جام جهانى فوتبال در کشور قطر را تجربه خواهد کرد. ایران در گروه دوم این رقابت ها با تیم هاى 
انگلستان، ولز و آمریکا قرار گرفته و امیدها براى صعودش به مرحله حذفى جام جهانى پررنگ تر از همیشه است.

جام جهانى در حالى در قطر آغاز مى شــود که نسبت به گذشته، تفاوت هاى فراوانى چه به لحاظ برگزارى و چه فنى وجود دارد. اگر روزگارى، بازى و هنرهاى فردى گره گشاى 
هر تیمى بود امروز فوتبال با پیچیدگى هاى تاکتیکى نمایى دیگر دارد. فوتبال سراسر حرفه اى به شکلى شده که هر لحظه غفلت در ارائه کار گروهى شکستى تلخ را رقم مى زند 

و این امر حتى در اوقاتى تیم هاى مدعى و سرشناس را هم با نتایج فاجعه بار مواجه کرده است.(شکست برزیل مقابل آلمان)

 بهمن اسدى
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ماند تا دومین حضورش را در شرایطى عجیب در فرانسه با جشن 
ملى همراه ببیند. این حضور در ســال 1998 در حالى رقم خورد 
که با بیم و امید همراه بود. واهمه از شکســت هاى سنگین وقتى 
با پیروزى تاریخى مقابل امریکا مواجه شد قانع شدن ملى پوشان 
فوتبال ایران را به همراه داشت. این امر در سایه فرهنگى بود که 
اوج رویاهاى ما را در حضوردر جام جهانى جستجو مى کرد. شاید 
اگر این فرهنگ حاکم نبود تیم شایســته ما مقابل ضعیف ترین 

آلمان همه دوران، نتیجه اى بهتر هم مى گرفت.
با یک دوره غیبت (به ســال 2002 در کــره جنوبى و ژاپن) 
حضور تقریبا مســتمر ایران در جام جهانى (با یک دوره غیبت) 
شرایطى را پدید آورده که در ششمین دوره حضور انتظارها صعود 
به مرحله حذفى است. این انتظار و توقع زمانى پررنگ تر شد که 
ایران در دوره قبل و در مصاف با تیم هایى چون اسپانیا و پرتغال 
تنها یک گام تا صعود فاصله داشت. حضور پرتعداد بازیکنان ایران 
در لیــگ هاى اروپایى و مصاف آنها با بهترین هاى فوتبال جهان 

نیز دلیل دیگرى بر قوت گرفتن این انتظارهاست. 
ایران پرستاره...

اگر در دوره اول حضورمــان در آرژانتین حتى یک لژیونر هم 
نداشتیم امروز با خیل لژیونرهایى که در لیگ هاى مختلف(ضعیف 
و معتبــر) بازى مى کنند این امید وجود دارد که با فاصله گرفتن 
از ناشیگرى و عدم اشراف به شــگردهاى حرفه اى ها به راحتى 
تسلیم رقبا نشویم. در این مسیر اگرچه با فاصله فراوان در بخش 
زیر ساخت ها (در مقام مقایسه با کشورهاى پیشرفته در فوتبال)؛ 
ما مشــکالت جدى را مشــاهده مى کنیم اما باید باور داشت که 
ســرمایه گذارى قابل توجهى در فوتبال ایران شــاهد بوده ایم. 
ســرمایه گذارى هاى جالب توجهى که با کمال تاســف به دلیل 

عدم نظارت و تخصص سود و بهره الزم را از آن نبرده ایم. 
عدم مدیریت و گاه ســوء اســتفاده برخى افراد باعث شده در 
سایه عدم نظارت کافى ســرمایه فراوانى را در مسیر سازندگى و 
رشــد فوتبال از دســت بدهیم. با این حال در اغلب اوقات شاهد 
بوده ایم که در جدال هاى ســخت و مهم٬ همت، استعداد، اراده 
و غیرت ایرانى گره گشا بوده که این موهبت را باید پاس داشت.

فوتبال پولساز و دردسرهایش
جام جهانى فوتبال به جز بحــث قهرمانى و نتایج، صعودها و 
ســقوط ها از لحاظ برگزارى و اجرا تفاوت هاى فراوانى با گذشته 
دارد. فوتبال سراســر حرفه اى و پولســاز اگرچه در تالش است 
تــا در بخش فنى راه پیشــرفت را طى کند و قطعــا در این امر 
موفق هم بوده اما متاسفانه با حضور دست هاى پشت پرده نماى 
شورانگیز گذشــته را ندارد. فوتبال اگر چه از انحصار چند کشور 
محدود خارج شده و بازیکنان مستعد اغلب کشورها را به مهمانى 
فراخوانده و تا حدود زیادى میزبان شایســته اى هم بوده اما حق 
مطلب در این باره هرگز ادا نشــده است. پولسازى فوتبال باعث 
شــده تا جام هــاى متعدد و رقابت هاى پى در پى برگزار شــود 
و در ایــن رهگذر شــور و حال وصف ناشــدنى از فتح یک جام 
رنگ ببازد. هنوز یک جام تمام نشــده جامى دیگر آغاز مى شود. 
بازیکنان نخبه در دل جام جهانى دغدغه مسابقات بعدى را دارند 
و هنوز عرق تنشان خشک نشده باید پا به میدانى دیگر بگذارند. 
همه این ها نه تالشــى براى پاســخ به عالقه مندى مردم که به 
سبب درآمدسازى است. درآمدهایى که غالبا به جیب بنگاه ها و 
سازمان هاى اقتصادى مى رود. درآمدهایى که مسیر مخصوصى 
را برایشــان طراحى کرده اند. این درآمد اگر در فوتبال برخى از 
کشــورهاى پیشرفته تر با برنامه اى منظم با تعادل نسبى تقسیم 
مى شــود در اغلب کشورهاى جهان ثمراتش فقط به افراد اندك 

و مشخص مى رسد. 
فوتبال سیاست زده...

در کنار ســیطره اقتصاد بر فوتبال امروزه سیاســت هم نقشى 
فعال در این رشــته پرطرفدار دارد. قــدرت دربرگیرى فوتبال به 
گونه اى است که سیاسیون حتى اگر نخواهند هم نمى توانند به 
آن فکر نکننــد! فوتبال با این میزان از توجهات مردمى در اغلب 
اوقات اســباب دست سیاست بازانى است که از آن فقط به دنبال 
بهره بردارى خاص به شــکل شــخصى و باندى هستند. با کمال 
تاســف حتى نهادى مثل فیفا ( فدراسیون جهانى فوتبال) که با 
شــعار جدایى فوتبال از سیاست گاهى اعضاى زیر مجموعه خود 

را با تهدید مواجه مى ســازد در مواقعى غرق در سیاست موجود 
دوست داشتنى به نام فوتبال را به این ورطه هولناك مى کشاند!

قانون نانوشته فوتبال...
تیم ملى فوتبال ایران روز دوشــنبه ( سى ام آبان ماه) در اولین 
و شاید حســاس ترین بازى خود در جام جهانى در قطر به مصاف 
انگلســتان مى رود. پس از آن ما دو بازى بــا آمریکا و ولز خواهیم 
داشــت. بر اساس برآوردهاى کاغذى با وجود شایستگى هاى فراوان 
باید باور کنیم که صعود ایران از این گروه بر هم خوردن قوانین نوشته 
شده است. اما خوشبختانه فوتبال داراى قوانین نا نوشته هم هست. 
مزیت بزرگ تیم ملى فوتبال ما عالوه بر حضور لژیونرها؛ آشنایى قابل 

توجه بازیکنان به دلیل سالها بازى در کنار هم است.
اعضــاى تیم و کادر فنى بعد از ســالها همراهى به برنامه ها و 
توانایى هاى یکدیگر به خوبى آشنا هستند. انتظارهاى پدید آمده 
در خصــوص صعود هم انگیزه ها را باالتر برده اســت. همه چیز 
مهیاى تاریخ سازى اســت. اما آنهایى که دستى بر آتش فوتبال 
دارند به خوبى واقفند که در این رشته دقایق و ثانیه ها به شدت 
تاثیرگذارند. هر لحظه غفلت و یک خطا مى تواند نتایجى را رقم 

بزند که هیچکس انتظارش را ندارد.
توقع تالش جانانه... 

ایران امیدوار به صعود است اما باید باور کنیم که رقباى ما هم 
قدرتمند و شایســته هســتند. آنها عالوه بر امکانات و برنامه هاى 
بهتر بــراى باختن به قطر نیامــده اند. جام جهانــى بزرگترین 
خاستگاه فوتبالیســت هاى جهان اســت. فوتبالیست هایى که با 
درخشــش در این آوردگاه به قهرمان ملى مبدل مى شــوند. در 
جــام جهانى همه تا آخرین نفس براى پیروزى تالش مى کنند و 

پیروزى در آن سخت ترین پیروزى ممکن است.
براى موفقیت سربازان فوتبال و ایران آرزوى موفقیت داریم و 
یقین داریم که جام جهانى قطر پایان دنیاى فوتبال نیست. آنچه 
باعث رضایت عالقه مندان و مردم ایران است این که ملى پوشان 
شایســته ایران با همه توان تالش کنند و به اصطالح فوتبالى ها 

«کم» نگذارند.
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نگاه دنیا به جام جهانى 
جــام جهانــى، اوج رقابتهــاى فوتبال در 
دنیاست، نمایشــگاهى که نگاه جهان به آن 
معطوف اســت ، همه بازیکنان دوست دارند 
در طول دوران بازیگرى براى یک بار هم شده 
در این مســابقات به میدان بروند ، حاال 32 
تیم ، هرتیم با 26 بازیکن ، فرصت یافتند در 
طول یک ماه با نمایش چشمگیر خود مردم 
دنیا را به وجد آورند . به خاطر همین اســت 
که فوتبال نسبت به سایر ورزش ها بیشترین 
مخاطب را دارد . قطرى ها براى اینکه میزبان 
خوبى در جام بیست و دوم باشند براى تردد 
بهتر مسافران و تماشاگران در سطح شهر، در 
ایام برگزارى بازى هــا (چهار هفته) حکم به 
تعطیلى مدارس و دانشگاه هاى خود داده اند.

مدافع اسپانیا جام جهانى 
را از دست داد

خوزه لوئیس گایا به دلیل مصدومیت جام 
جهانى را از دست داد. پس از 12 سال انتظار، 
قطر فردا(یکشنبه) جام جهانى فوتبال 2022 
را افتتاح خواهــد کرد و بازى افتتاحیه (قطر 
مقابل اکوادور) براى میلیون ها نفر در سراسر 
جهان پخش خواهد شــد. اسپانیا در آخرین 
بــازى قبل از جام جهانــى 2022 قطر اردن 
را 3-1 شکســت داد ولى در این دیدار خوزه 
لوئیس گایا  مصدوم شــد و جام جهانى را از 
دست داد. با حذف گایا، لوئیز انریکه تصمیم 
گرفت آلخاندرو بالده، 19 ساله بارسلونا را به 
تیم ملى این کشــور دعوت کند که تاکنون 
بازى ملى ندارد و براى تیم زیر 21 ساله هاى 

اسپانیا بازى کرده است.
دروازه بان اروگوئه
به کشورش بازگشت

دروازه بــان اروگوئه به خاطر درگذشــت 
مادرش مجبور به بازگشــت به کشورش شد.  
چند روز تا آغاز جام جهانى 2022 قطر باقى 
مانده اســت و تیم ملى اروگوئه خود را براى 
اولین بازى خــود مقابــل کره جنوبى آماده 

مى کند.
سباســتین سوســا دروازه بــان تیم ملى 
اروگوئــه کــه در قطر بود خبر غــم انگیزى 
دریافــت کرد و متوجه فوت مادرش شــد و 
به همیــن خاطر اردوى تیم ملى کشــورش 
را موقتا تــرك کرد و به اروگوئه بازگشــت. 
همچنین تمریــن تیم دیگو آلونســو نیز به 

حالت تعلیق درآمد.
این دروازه بان با ســابقه حضور در بوکا و 
روزاریو ســنترال در روزهاى آینده به محل 
برگزارى جام جهانى بازخواهد گشــت و در 
اولین بازى مقابل آســیایى ها حضور خواهد 

داشت.
تیم ملى ایران در سال1974

ایران با این ترکیب در مسابقه برگشت به 
میزبانى ورزشــگاه آزادى به مصاف استرالیا 
رفت و با دو گل قلیچ خانى به برترى رســید 
(دوم شهریور 1352)، در بازى رفت، استرالیا 
در زمین خود ســه بر صفر پیروز شــده بود، 
در مجموع تیم ملى کشورمان با قبول باخت 
3 - 2 از صعــود به جام جهانى 1974 مونیخ 
بازمانــد اما چهار ســال بعد صعــود به جام 

جهانى 1978 آرژانتین را جشن گرفت.

نتایج بازیهاى دستگرمى
قبل از شروع جام جهانى 

* ایران صفر - تونس 2, مکزیک یک - ســوئد 2, آلبانى 
یــک - ایتالیا 3 , امارات صفر - آرژانتین 5 (آلوارز، دى ماریا 
دوگل، مســى و کوره آ), لهستان 3 - گرجستان صفر، اردن 
یک - اســپانیا یک، ژاپن یک - کانادا 2، غنا 2 - ســوئیس 
صفر، لهســتان یک - شــیلى صفر، عمان صفر - آلمان یک 
(فولکروگ)، عربســتان صفر - کرواســى یک، اکوادور یک - 
عراق صفر، پرتغال 4 - نیجریه صفر ( فرناندز دو گل، راموس 

و ماریو)

سروصداى شتر ها
و اعتراض مربى انگلیس ! 

کاروان تیم ملى انگلیس براى آنکه از شــلوغى شهر دوحه 
دور بماند، طبق خواســته ســاوتگیت  در هتل لوکس السوق 
مســتقر شده است. این هتل 5 ســتاره معمارى سنتى دارد 
و مشــرف به خلیج فارس اســت. ســرمربى انگلیس و دیگر 
مســئوالن فدراســیون این کشــور چند ماه قبل آن را براى 
استقرار تیم درفاصله 12 کیلومترى شهر درنظر گرفته بودند 
. طبق اعالم نشــریه «دیلى استار» گویا چند شتر در نزدیکى 
این هتل، با ســر و صــداى زیاد، باعث نگرانى ســاوتگیت و 
بازیکنان انگلیس  شــد. مربى انگلیس اعتراض کرد که مبادا 
در صورت تکرار این ســرو صدا، بازیکنانش بى خواب شوند و 

نتوانند استراحت کنند.

بایرن در صدر 
ازجمع باشگاه هاى معتبر جهان، تیم بایرن مونیخ آلمان بیشترین بازیکن 
را در جام جهانــى دارد، باواریایى ها با  هفده بازیکن در تیم هاى مختلف در 
این زمینه پیشتاز هستند، منچستر سیتى و بارسلونا با 16 بازیکن، السد قطر 
با 15, منچســتر یونایتد با 14, رئال مادرید با 13, چلســى و الهالل با 12, 
تاتنهام، پارى ســن ژرمن، دورتموند، یوونتــوس، آژاکس و اتلتیکو مادرید با 

یازده بازیکن در رده هاى بعدى بسر مى برند.
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hdK ,vcaæHÍ lÎCfHË löHfÆHè fÎK hgÂ„„D k§ÎV [HÊ l„J.iHÏ >sÎH f<nÍ hsJ# iÂîÁÎK fHdN fNhkÎN ;I
nv jHvdO 03 >fHË& kòöéÎK fHcÏ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD r¢V lÆHfG jÎL hkæ„ÎS nv o„Î™I fV=Chv o<hiN
aN#.

.4- ,vcaæHÍ aÈV >l<cù
)muidatS ytiC noitacudE(

zVtÎJ####################################################################### 000/04 k™V
clHË sHoJ######################################################################### 0202.
aÈV################################################################################## hgVdHË
lÎCfHË löHfÆHè############################################# =V,iD& d: iúéL , d: ]ÈHvÊ
nv aÈV >l<cÌù hgVdHË r¢V t<jäH‰ n,séHË lD.j<hkÁN aHiN ,vcaæHiD k<sHc , cdäH fI kHÊ "aÈV

>l<cù" fHaÁN ;I iÂHkÁN hgÂHsD nv fÎHfHË lD.nvoúN# hgäéI ;I nv hxVh́ hdK ,vcaæHÍ lñ<xI sHcÏ
[BhfD sHoéI aNÍ hsJ & aÈV >l<cù sHoéI aN jH ;Hk<Ë j<[I vh fI o<n [„F ;ÁN# ,vcaæHÍ aÈV
>l<cù iÂHkÁN h;êV clÎK iHÏ r¢V fVhÏ [HÊ [ÈHkD 2202 fH hjÂHÊ hdK v,dNhn ;HiA zVtÎJ ̀ÎNh
o<hiN;Vn , 000/02 wÁNgD >Ë fI ,vcaæHÍ ;ú<viHÏ nv pH‰ j<s¶I hiNh lD a<n #.

l¶VtD ,vcaæHÍ iH .
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.8# ,vcaæHÍ l„D g<sÎG

)muidatS cinocI liasuL(
zVtÎJ#########################################################################000/08 k™V
clHË sHoJ##########################################################################1202.
aÈV##################################################################################g<sÎG
lÎCfHË löHfÆHè#############################################################=V,iD jH tÎÁH‰
nv >oV fI l¶VtD fCvø.jVdK , lÈL.jVdK ,vcaæHÍ r¢V fVhÏ [HÊ [ÈHkD 2202 lD.vsÎL& ,vcaæHiD

;I lÎCfHË tÎÁH‰ fÎöJ , n,lÎK n,vÍ [HÊ [ÈHkD o<hiN f<n# zVtÎJ  g<sÎG ̀S hc hjÂHÊ [HÊ [ÈHkD
r¢V fI 04#000 k™V ;HiA o<hiN dHtJ , nv u<° hc t†HÏ oHgD hdíHn aNÍ hl¥HkHè lòé„™D lHkÁN
tV,aæHÍ& ;HtI& ;„ÎÁÎ: nvlHkD , jíÈÎChè >l<caD , ,cvaD hqHtI lD.a<n#.

.5- ,vcaæHÍ hgêÂHlI

)muidatS amamuhT lA(
zVtÎJ#########################################################################000/04 k™V
clHË sHoJ##########################################################################1202.
aÈV################################################################################### n,pI
lÎCfHË löHfÆHè^ löHfÆHè =V,iD& d: iúéL kÈHdD& d: ]ÈHvÊ kÈHdD
hgêÂHlI d¥D hc líÈCjVdK , oHü.jVdK ,vcaæHÍ iHÏ r¢V fVhÏ [HÊ [ÈHkD hsJ ;I l¶ÂHvÏ föÎHv

t<Ø hg¶HnÍ.hÏ nhvn# hdK ,vcaæHÍ iÂHk¢<v ;I nv jû<dV cdV lúHiNÍ lD.;ÁÎN fI a¥G rÈ™ÎI& ;±iD
sÁéD ;I lVnhË. uVã fI sVaHË lD.=BhvkN xVhpD aNÍ hsJ# fI yÎV hc [BhfÎJ fûVÏ& ,vcaæHÍ
hgêÂHlI hc gñH• hl¥HkHè d¥D hc ̀ÎúVtéI.jVdK ,vcaæHÍ.iHÏ [ÈHË aÁHoéI lD.a<n ;I d: kÂ<kI >Ë
rVhv nhnË w™ñI kÂHdA lÆHfG iV wÁNgD ,vcaæHÍ hsJ# iÂîÁÎK yHgF t†HÏ säC ,vcaæHÍ hgêÂHlI&
léú¥G hc =ÎHiHË f<lD r¢V hsJ# s<lÎK fHcÏ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD lÆHfG jÎL >lVd¥H nv hgêÂHlI
fV=Chv lD.a<n#.

.6-  ,vcaæHÍ hgäÎJ

 )muidatS tyaB lA(
zVtÎJ######################################################################## 000/06 k™V
clHË sHoJ######################################################################## 0202 .
aÈV################################################################################## hgò<v
lÎCfHË löHfÆHè########################################################=V,iD jH kÎÂI kÈHdD
d¥D lÈL.jVdK ,vcaæHÍ iHÏ r¢V fVhÏ [HÊ [ÈHkD ;I lÎCfHË fHcÏ htééHpÎI o<hiN f<n &  hgäÎJ

hsJ# hgäÎJ n,lÎK ,vcaæHÍ fCvø r¢V nv [HÊ [ÈHkD 2202 fI pöHã lD >dN , 9 löHfÆI nv >Ë fV=Chv
lD.a<n# xVhpD >Ë hgÈHÊ =VtéI hc jHvdO tViÁ+ uVã , fHndI kúÎÁHË hsJ ;I hdK kÂH nv sÆT ,vcaæHÍ
hgäÎJ ;Hl± lúÈ<n hsJ# nv nhoG hdK ,vcaæHÍ iéG. g<;öD sHoéI aNÍ ;I fHg¥ÌK hjHØ.iHÏ >Ë v, fI
clÎK t<jäH‰ hsJ#.

.7 - ,vcaæHÍ  479

 )479 muidatS(
zVtÎJ########################################################################000/04 k™V
clHË sHoJ#########################################################################1202.
aÈV################################################################################## n,pI
lÎCfHË löHfÆHè#########################################################=V,iD , d: iúéL
xVhpD ̀HdNhv d¥D hc hgæ<iHÏ hw„D sHoJ , fHcsHcÏ ,vcaæHÍ iHÏ r¢V fVhÏ [HÊ [ÈHkD

2202 f<n# ,vcaæHÍ vhõ hf<uä<n ;I fÎúéV fH kHÊ hséHnd<Ê 479 aÁHoéI lD.a<n& kòöéÎK ,vcaæHÍ
lN,̈v dH ̀<nlHkD o<hiN f<n ;I hc 479 ;HkéÎÁV sHoéI aNÍ hsJ# [HgF hsJ fNhkÎN hdK líÂ<uI

S̀ hc hjÂHÊ [HÊ [ÈHkD r¢V fI x<v ;„D jòVdF lD.a<n , hc r¢¶Hè , ;HkéÎÁViHÏ lûV́ aNÍ.
hsé™HnÍ wÁ¶éD o<hiN aN#.
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Œ >sÎH -CFA. ̂ uäNhgVpÂHË hgíHsL)r¢V( &
;VdS fÎJ )hséVhgÎH( & u„ÎVqH t®HkD )hdVhË( &
lHkÎÁ+ )]ÎK( & lñÂN uäNhg„I pöK lñÂN
)hlHvhè( & d<aÎÂD dHlHaÎéH )\hK̀( .

;Â: nh,vhË ̂ lñÂN vqH hf<hg™†„D ,
lñÂN vqH lÁû<vÏ )hdVhË( & xHgF >gÂHvÏ &
s¶NhgÂHr„I )r¢V( & lñÂN hgñÂNÏ , pöK
hgÂÈVÏ )hlHvhè( & ha„D fîHÊ , >ké<Ë aI jÎÁD
)hséVhgÎH( & ;Hm< dD , aK \dHk+ )]ÎK( .

Œ >tVdÆH -FAC. ̂ fH;HvÏ ;HsHlH )=HläÎH( &
lû¢™D =<vfH‰ )hgíChdV( & ,d¥é<v =<lC
)>tVdÆHÏ [Á<fD( & s„ÎÂH l<;HaHkæH )v,>kNh( &
lH=<jI hdÁNdHdI )sÁæH‰( & [HkD sÎ¥Hc, )chläÎH(.

;Â: nh,vhË ̂ lñÂ<n hf<hgVch‰)lûV(  &
[¥ö<Ë n, sHké<õ )>kæ<̈( & uäNhgñHg: h]ÎHgD

)hgíChdV( & >vsÁÎ< lHvkæ<̈ )l<chläÎ:( & hg<dS
k<m< d< );HlV,Ë( & s<m<v, `Hjö<hkI )gúé<( &
[äVmÎG ;HlHvh ,  hgÈH[D lHgÎ: sHläH )sÁæH‰( &
coÎ„I sÎ<Í ̈ )>tVdÆHÏ [Á<fD( .

Œ ;<k¥H;H́ - .FACACNOC.  ̂  hd<hË
fHvj<Ë )hgöHg<hn,v( & hsÂHuÎG hd™HtI )>lVd¥H( &
lHvd< hs¥<fHv )=<hjÂḦ( & sHn lHvjÎÁC )iÁN,vhõ(
& sChv >vj<v,vhl<õ )l¥Cd:( .

;Â: nh,vhË ̂ ;ÎG >j¥ÎÁC & ;HjVdK köäÎJ
)>lVd¥H( & ;HvË ndHc lNdÁH & lÎæ<mG iVkHkNc , >gäVj<
l<vdK )l¥Cd:( & ch]HvÏ cdæ„V )s<vdÁHÊ( & sHgF
,hgS )jVdÁÎNhnj<fH=<( & nd<dN l<vhË
)hgöHg<hn,v( & iHg™ÎS vhdÂ<kN, tÎ„C
)n,lÁÎ¥K( & ,hgéV g<C̀ )iÁN,vhõ( & o<hË
;Hvg<õ l<vh );HséHvd¥H( .

l¶VtD nh,vhË , ;Â: nh,vhË .

Œ>lVd¥HÏ [Á<fD -LOBEMNAC. ̂
>kNvõ lHj<kéI )hv,=<mI( & ;<dK h,vjI =H )V̀,( &
tVkHkN, vhtHgÎK , tH;<kN,  j„< ) >v\hkéÎK ( & vhtH mG
;±,õ ,  ,d„é<Ë sHlåHd<)fVcdG( & oö<õ
,hgÁC,m± ),kC,m±( .

;Â: nh,vhË ̂ ká<ch ,hgS & fV,k< f<aD gÎH
& v,nvdæ< tÎæ<vn, & fV,k< ̀ÎVõ , nhkÎ„< lHdÁS
)fVcdG( & lHvjÎK s<D̀ , kÎ¥<̈õ jHvhË
)hv,=<mI( & o<voI h,vÍ =< , j<gÎ< l<vÍ k< ),kC,m±(
& o<hË ̀Hf„< f±jD &  =HfVdG ]HnÍ & ndI =< f<k™H ,
hc;<mÎG fVhd„<tö¥D)>v\hkéÎK( & oö<õ sHkîC
, lÎúHmÎG h,v,mI)V̀,( .

ŒhrÎHk<sÎI -CFO ̂ lHjÎ< ;HkæV) kÎ<cd„ÁN (  .
;Â: nh,vhË ̂ j<déH lH;HsÎÁD  )j<kæH(

lHvμ v,gI )kÎ<cgÁN(.
Œ hv,`H - .AFEU. ̂ ;„ÂÁJ j<vfÎK , haé™HkD

tVh̀Hvè )tVhköI( & hsé™HË ;<,ḧköD )v,lHkD(
& nhkD lH;„D)i„ÁN( & sÎÂ<Ë lHvsÁÎHμ )gÈöéHË(
& >ké<kÎ< lHjá<̈i<c )hsåHkÎH( & lÎúHmÎG h,gÎ<v ,
>ké<kD jHd„<v )hkæ„ÎS( & nhkÎG h,vsHj< ) hdéHgÎH( &
nhkÎG sÎäVè  )>gÂHË( & hs±, ,dK sÎ} )hs„<,kD(.

;Â: nh,vhË ̂ iöG hséæöéVh , [HË nÍ
,vdS )i„ÁN( & ̀H,‰ s<;<gÎÁö¥D  , j<lH\ gÎJ
;<d|)gÈöéHË( & [HË sÎN‰ , vhtHmG t<géÎK)>gÂHË(
& >nhÊ k<Ë , hsé<hvè f<vè )hkæ„ÎS( & ,hsÎ„D
lHvdÁÎö¥< , h,dNd< >vjÁI )v,lHkD( & >kNvc  ;<,hsÎ}
, j<lHõ ;±sÁÎ:)hs„<hkD( & sVdG =VdÁæ< ,
kÎ¥<̈Ï nhk<õ )tVhköI( & hgöHkNv, [ÎḦjÎÁD ,
sÎV, ;Hvf<kI )hdéHgÎH( & ndHc V̀c n‰ `Hg<lHv ,
`Hm<sÎVfHË nh,dS )hsåHkÎH( & =VÏ fHs<d: ,
sÎÂ<Ë fÁJ )hkæ„ÎS(.

,dNm< ]: .
>sÎH ̂ uäNhg„I hgÂHvÏ )r¢V( & lñÂN jÆD

)sÁæH<̀v( & aHË hd<hkS) hséVhgÎH(.
>tVdÆH ̂ vn,hË [ÎN  & >ndG c,vhμ )lVh;A( .
;<k¥H;H́ ̂ [<gÎ< fHs¥<kHË ) aÎ„D ( &

kÎ¥<̈õ ;Hg< );„ÂäÎH( & gá<nhË =<kChgC
)hv,=<mI( & o<hË s<j<),kC,m±( & lHm<v, ,dæ„ÎHk<
)>v\hkéÎK(.

hv,`H ̂ [V,Ê fVdöH , fÁ<dJ lÎ„<è )tVhköI(
& fHséÎK nhk¥Vè & lHv;< tVdéC )>gÂHË( & vd¥Hvn,
nÍ f<v=Hõ fÁæ< j¥öH&  hgòHkNv, iVkHkNc , o<hË
lHvjÎÁC l<k<vh )hsåHkÎH( & lHsÎÂÎ„ÎHk< hdVhjD ,
`Hm<g< ,hgVÏ )hdéHgÎH( & j<lH\ ;ÎHj<tö¥D
)gÈöéHË( & ̀<‰ tHË f<;G )i„ÁN(.

tÎ™H & gÎöJ nh,vhË pHqV nv [HÊ [ÈHkD 2202 r¢V vh hu±Ê ;Vn ;I u„ÎVqH t®HkD )nh,v
hw„D(& lñÂNvqH hf<hg™†„D , lñÂNvqH lÁû<vÏ )fI uÁ<hË ;Â: nh,v( sI hdVhkD pHqV nv
hdK vrHfJ iH iöéÁN# 63 nh,v& 96  ;Â: nh,v , 42 nh,v ,dNd<dD hc aA ;Á™NvhsÎ<Ë
t<jäH‰ fV hsHõ ;Î™ÎJ iH , uÂ„¥VniHdúHË nv j<vkÂÁJ iHÏ cdV k§V tÎ™H nv gÎöJ rVhv
=VtéI hkN#`ÎVg<mÎíD ;<gÎÁH & vmÎS ;ÂÎéI nh,vhË tÎ™H =™J^" lêG iÂÎúI l¶ÎHv hw„D lH
hdK f<nÍ ;I ;Î™ÎJ nv h,g<dJ hsJ , nh,vhË hkéòHã aNÍ fḦjVdK s¢P nh,vÏ vh nv s¢P
nkÎH nhvkN# [HÊ [ÈHkD 8102 föÎHv l<tÆÎJ >lÎC f<n , fòA cdHnÏ hc >Ë fI oHxV
hséHkNhvniHÏ fḦÏ nh,vÏ f<n , nv j±aÎL jH fÈéVdK uÂ„¥VnlHË vh nhaéI fHaÎL jH nv r¢V
aVhdX hc >Ë iL fÈéV fHaN#"V̀,\Í hkéòHã nh,vhË [HÊ [ÈHkD 2202 hc sH‰ 9102 >yHc aN
;I fÎA hc 05 u†< sI k™VÍ fI uÁ<hË =CdÁI iH hkéòHã aNkN ,  lVhpG >lHnÍ sHcÏ vh ̀úJ sV
=BhaéÁN# fñVhË ;V,kH fHuE aN jH lVhpG >lHnÍ sHcÏ lú¥G fHaN# rVhv hsJ ;I t®HkD&
hf<hg™†„D , lÁû<vÏ iÂî<Ë sHdV nh,vhË nv sÂÎÁHviHÏ tÎ™H nv h,hdG jHföéHË nv aÈViHÏ
>sHköÎ<Ë& lHnvdN , n,pI p†<v ̀ÎNh ;ÁÁN jH fH fVvsD , jÂHaHÏ ;„Î~ iHÏ fHcdÈHÏ ,hr¶D
jíVfÎHè o<n vh htChdA fNiÁN jH fI x<v ;HlG fVhÏ p†<v nv [HÊ [ÈHkD >lHnÍ a<kN# u„ÎVqH
t®HkD fH jíVfI r†H,è fHcÏ tÎÁH‰ hgÂåÎ: 6102 , fHcÏ vnÍ fÁNÏ [HÊ [ÈHkD 8102 pḦ
>lHnÍ p†<v nv löHfÆHè r¢V lD a<n# lÁû<vÏ iÂî<Ë [HÊ [ÈHkD 8102 nv ;ÁHv t®HkD
p†<v nhvn nv pHgD ;I hf<hg™†„D [HÏ sòÁNhË vh =VtéI hsJ#.

Œ j<v`ÎK hc tVhköI Œ jÎ„<v hc hkæ„ÎS

Œ h,vsHj< hc hdéHgÎH
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Œ =V,Í h,‰ .
d: aÁäI - 92 >fHË .

.@ r¢V ##### h;<hn,v )03-91( htééHpÎI .
,vcaæHÍ hgäÎJ hgò<v .
n,aÁäI - 03 >fHË .
.@ sÁæH‰ ################  i„ÁN )03-31(.
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI

[Â¶I - 4 >bv .
.@  r¢V ################ sÁæH‰ )03/61(.
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI
.@  i„ÁN##############  h;<hn,v )03-91(.
.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - n,pI

sI.aÁäI - 8 >bv .
@  h;<hn,v ########### sÁæH‰ )03-81(.
.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - n,pI
@  i„ÁN #################  r¢V )03-81(.
.-  ,vcaæHÍ hgäÎJ - hgò<v

Œ =V,Í n,Ê .
n,aÁäI -03 >fHË

.@ hkæ„ÎS #############  hdVhË )03-61(

.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - n,pI
@  >lVd¥H  ################## ,gC)03/22(
.-  ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË

[Â¶I -  4 >bv
.@ ,gC ##################  hdVhË  )03-31(.
.-  ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË
.@  hkæ„ÎS ############  >lVd¥H )03-22(.
.-  ,vcaæHÍ hgäÎJ - hgò<v

sI.aÁäI - 8 >bv .
.@  ,gC ############### hkæ„ÎS )03-22(
.-  ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË
.@  hdVhË ##############  >lVd¥H )03-22(.
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI

Œ =V,Í s<Ê
sI.aÁäI - h,‰ >bv .

@  >v\hkéÎK ########  uVföéHË )03-31(
.-  ,vcaæHÍ l„D g<sÎG
.@ l¥Cd:###########  gÈöéHË )03-91(
.-  ,vcaæHÍ479 - n,pI

aÁäI -  5 >bv
@  gÈöéHË ########  uVföéHË)03-61(
.-  ,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË
@  >v\hkéÎK ##########  l¥Cd:)03-22(
.- ,vcaæHÍ l„D g<sÎG

]ÈHvaÁäI - 9 >bv
@  gÈöéHË #########  >v\hkéÎK )03-22( .
.-  ,vcaæHÍ 479 - n,pI
@ uVföéHË ###########l¥Cd:)03-22(
.- ,vcaæHÍ l„D g<sÎG

Œ =V,Í ]ÈHvÊ .
sI.aÁäI -  h,‰ >bv

@  nhkÂHvμ############# j<kS )03-61(

.-  ,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË

@  tVhköI ########## hséVhgÎH  )03-22(.

.-  ,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ

aÁäI -  5 >bv .

.@  j<kS ########### hséVhgÎH ) 03-31(

.-  ,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ

.@ tVhköI ###########  nhkÂHvμ )03-91(.

.-  ,vcaæHÍ 479 - n,pI
]ÈHvaÁäI -9 >bv

@ hséVhgÎH  #########  nhkÂHvμ )03-81(

.-  ,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ

.@  j<kS #############  tVhköI  )03-81(

.-  ,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË
Œ =V,Í ̀ÁíL .

]ÈHvaÁäI -2 >bv .
@  >gÂHË #################  \h̀K )03-61(
.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - hgVdHË
@  hsåHkÎH########  ;HséHvd¥H  )03-91(
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI

d¥úÁäI -  6 >bv
.@  \h̀K ########## ;HséHvd¥H ) 03-31(
.- ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË
@ hsåHkÎH ############### >gÂHË )03-22(
.-  ,vcaæHÍ hgäÎJ - hgò<v

`ÁíúÁäI - 01 >bv .
@  \h̀K ##############  hsåHkÎH )03-22(
.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - n,pI
.@ ;HséHvd¥H ########### >gÂHË )03-22(.
.-  ,vcaæHÍ hgäÎJ - hgò<v

Œ =V,Í aúL .
]ÈHvaÁäI - 2 >bv

@  lVh;A ########### ;V,hsD )03-31(
.-  ,vcaæHÍ hgäÎJ - hgò<v
@  f„|d: ###############;HkHnh )03-22(
.-  ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË

d¥úÁäI - 6 >bv
.@  f„|d: ############## lVh;A)03-61(
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI
.@ ;V,hsD############# ;HkHnh )03-91(
.-  ,vcaæHÍ fÎK.hgÂ„„D o„Î™I - n,pI

`ÁíúÁäI - 01 >bv
@ ;V,hsD ############ f„|d: )03-81(
.-  ,vcaæHÍ hpÂN fK.u„D - hgVdHË
.@  ;HkHnh############## lVh;A  )03-81(
.-  ,vcaæHÍ hgêÂHlI - n,pI

Œ =V,Í i™éL  .
`ÁíúÁäI -  3 >bv

.@ s<mÎS ########### ;HlV,Ë )03-31(

.-  ,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ

.@  fVcdG###########  wVföéHË )03-22(

.-  ,vcaæHÍ l„D g<sÎG
n,aÁäI - 7 >bv .

.@ ;HlV,Ë ########## wVföéHË )03-31(

.- ,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ

.@ fVcdG ############  s<mÎS ) 03-91(

.- ,vcaæHÍ 479 - n,pI
[Â¶I - 11 >bv .

.@  wVföéHË ######## s<mÎS )03-22(

.- ,vcaæHÍ 479 - n,pI
@ ;HlV,Ë ############### fVcdG )03-22(
.-  ,vcaæHÍ l„D g<sÎG

Œ =V,Í iúéL .
`ÁíúÁäI - 3 >bv

.@ hv,=<mI ######## ;VÍ.[Á<fD )03-61(

.-  ,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË

.@ ̀Vj®H‰ #################  yÁH )03-91(

.-  ,vcaæHÍ 479 - n,pI
n,aÁäI - 7 >bv

@ ;VÍ.[Á<fD #############  yÁH )03-61(

,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË
@ ̀Vj®H‰ ############  hv,=<mI  )03-22(
.- ,vcaæHÍ l„D g<sÎG

[Â¶I - 11 >bv
@ yÁH ###############  hv,=<mI  )03-81(
,vcaæHÍ hgíÁ<ã - hg<;VÍ
.@  ;VÍ.[Á<fD#########  ̀Vj®H‰ )03-81(
,vcaæHÍ h[<;ÎúK sÎéD - hgVdHË

fVkHlI d: iúéL kÈHdD .
@.94- h,‰=V,Í d:  ###############   n,Ê =V,Í2

 aÁäI 21 >bv 03-81   o„Î™I .

@.05 -  h,‰ . =V,Í  s<Ê###################n,Ê =V,Í4
 .  aÁäI 21 >bv 03-22    fK u„D .

.@25- h,‰ .=V,Í ]ÈHvÊ############n,Ê =V,Í3.
 d¥úÁäI 31 >bv 03-81  hgêÂHlI .

.@15- h,‰ =V,Ín,Ê .#############. n,Ê =V,Íd:
 d¥úÁäI 31 >bv 03-22  hgäÎJ .

.@35 -h,‰ =V,ÍÁ̀íL#################n,Ê =V,Í6
.  n,aÁäI 41 >bv 03-81  hgíÁ<ã .

@.45- h,‰=V,Íi™éL#################n,Ê =V,Í8
n,aÁäI 41 >bv 03-22   479  .

@.55- h,‰ .=V,ÍaúL##############n,Ê =V,Í5
 sI aÁäI 51 >bv 03-81   sÎéD .

@65- h,‰.=V,Í.   iúéL##############n,Ê =V,Í7
 sI aÁäI 51 >bv03-22  g<sÎG

lVp„I d: ]ÈHvÊ kÈHdD .
.@85- fVkNÍ fHcÏ35###### ### fVkNÍ fHcÏ45

 81 >bv 03-81   sÎéD .
.@75- fVkNÍfHcÏ 94  #########    fVkNÍfHcÏ 05

  81 >bv 03-22  g<sÎG
.@06 -fVkNÍ fHcÏ55 #######    fVkNÍ fHcÏ65

 91 >bv 03-81  hgêÂHlI .
.@95- fVkNÍfHcÏ 15 #######    fVkNÍfHcÏ 25

  91 >bv 03-22   hgäÎJ .

. .lVp„I kÎÂI kÈHdD .

.@16- fVkNÍfHcÏ 75 ########  fVkNÍfHcÏ 85

 22 >bv 03-22   g<sÎG

.@26 fVkNÍ fHcÏ95 ##########  fVkNÍ fHcÏ06

  32 >bv 03-22  hgäÎJ .

tÎÁH‰ , vnÍ fÁNÏ .

.@36- fHckNÍ  fHcÏ16 )vnÍ fÁNÏ (fHckNÍ fHcÏ 26

62 >bv   03-81   o„Î™I .

@.46 -fVkNÍ fHcÏ16  ) tÎÁH‰ ( fVkNÍ fHcÏ 26

 72 >bv   03-81   g<sÎG

fVkHlI;HlG fHcÏ iHÏ [HÊ[ÈHkD2202r¢V .

=V,Í h,‰####################################################### r¢V & h;<hn,v & sÁæH‰ & i„ÁN
=V,Í n,Ê ######################################################  hkæ„ÎS & hdVhË & >lVd¥H & ,gC
=V,Í s<Ê############################################  >v\hkéÎK & uVföéHË & l¥Cd: & gÈöéHË
=V,Í ]ÈHvÊ ############################################ tVhköI & hséVhgÎH & nhkÂHvμ & j<kS

=V,Í fÁNÏ
=V,Í ̀ÁíL##################################################  hsåHkÎH & ;HséHvd¥H & >gÂHË & \hK̀
=V,Í aúL################################################ f„|d: & ;HkHnh & lVh;A & ;V,hsD
=V,Í i™éL############################################### fVcdG & wVföéHË & s<mÎS & ;HlV,Ë
=V,Í iúéL ##############################################  ̀Vj®H‰ & yÁH & hv,=<mI & ;VÍ [Á<fD

ŒlöHfÆI fI dHn lHkNkD hdVhË fH >lVd¥H
nv [HÊ [ÈHkD 8991 tVhköI ;I lVp<Ê

lÎÁH,kNlÆHfG fHcd¥K >lVd¥HdD j<ç vh
a„Î: ;VnÍ hsJ
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lú¶G fVaLnv,hcÍ.fHË hgöN .
s¶N hgúÎF nv,hcÍ fHË  hgöN
d<sT pöKnv,hcÍ fHË hg®VhtI .
xHvØ s„ÂHË  lNhtUhgöN .
f<u±Ê o<oD lNhtU   hgöN  .
uäNhg¥VdL pöKlNhtU hgöN .

Ǹv, lÎæ<mG lNhtU hgöN .
lû¶F o†VlNhtU hgöN
föHÊ hgVh,Ï lNhtU  hgNpÎG
hsÂHuÎG lñÂNlNhtU hgNpÎG
iÂHÊ hpÂN ḧlÎKlNhtUhg®VhtI
[HsL [HfVlNhtU hg¶VfD
;VdL f<qÎH́ iHtä: hgNpÎG
uHwL lHnf<iHtä: hgNpÎG
uäNhg¶CdC pHjL iHtä: hgVdHË
u„D hsNiHtä: hgöN
lñÂN ,uNiHtä:hgöN
sHgL hgÈH[VÏiHtä:hgöN
lû¢™D xHvØiHtä:hgöN
h;VÊ u™ÎTlÈH[LhgöN
pöK hgÈÎN,õlÈH[L  hgöN
hgÂ¶C u„DlÈH[LhgNpÎG
lñÂN l<kéHvÏlÈH[LhgNpÎG
kHdT hgñ†VlDlÈH[LhgVdHË
oHgN lÁÎV lÈH[L hg<;VÍ .
lñÂN u±MhgNdK lÈH[Lhg®VhtI

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 pöK hgÈÎN,õ   sVlVfD ̂ t„Î¥S sHkîC

r¢
V
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. hg¥öHkNv n,lÎÁæCnv,hcÍ.fHË.                     gÎæH nÏ ;Îé<

. iVkHË =HgÎÁNcnv,hcÍ.fHË.h,;Hõ

. l<döS vhlÎVcnv,hcÍ.fHË.         hdÁNdåÁNkéI n‰ ,hgI

V̀,dS hsé<Î̀ÁHË lNhtUfVhdé<Ë
. >kí„< ̀VsÎHn,lNhtU [ÁJ
. ̀ÎV, iÎÁ¥HÎ̀I lNhtU                fHdV g<v;<cË
. oH,dV >vdH=H lNhtU               sÎHjG sHkNvc
. ndæ< ̀ḦsÎ<õlNhtU                     gS >kí„S
. [¥ö<Ë ̀<v,c, lNhtUjV,dS
. v,fVè >vf<gNhlNhtU                       sHm<H̀m<g<
. t„Î¥S j<võlNhtU              sHké<õ ̈=<kH
. ,d„ÎHÊ ̀H]< lNhtUv,dH‰ >ké<vç h́ sD
l<döS ;HdöN,iHtä:. fVhdé<Ë
. o<cÍ sÎ™<kéS iHtä:.       gS >kí„S h́ sD
>gK tVhk¥<iHtä:.jHgVõ
. [æö<Ë lÁNc iHtä:.     gS >kí„S h́ sD
. ;Hvg<õ =V,c, iHtä:.>=Cf<vø
. =<kChg< ̀±jHiHtä:.,hdHn,gÎN
. >kòG lÁHiHtä:.gá<Ë
. >dVj<Ë ̀VsÎHn,iHtä:.              sHké<õ ̈=<kH
. v,lHvd< hdäHvh iHtä:.H̀]<;H
. [VlD sHvlÎÁé<iHtä:.fVhdé<Ë
hkV ,hgÁöÎHlÈH[L .tÁVfHyîI
. lHd¥G hséVhnhlÈH[L                     ;V,c >c,‰
. [<v;HdT vdö¥< lÈH[L .             kÎ<gC. h,gN f<dC
. ;<dK v,nvdæC lÈH[L .         hdÂäHf<vh. hõ sD

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 l<döS ;HdöN,   sVlVfD ̂ =<séH,, >g™Hv,

h;___<
hn
,
v
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hn,hvn lÁNÏnv,hcÍ fHË ]„öD .
>g™Vn =<lÎSnv,hcÍ fHË vË
sÁD ndÁ+  nv,hcÍ fHË                ̀Hvμ vkíVc
;HgÎN, ;<gÎäHgD  lNhtU]„öD
uäN, ndHg< lNhtU ̈dåCdA
d<sT sHfHgD  lNhtU féÎS
t<nÍ fHg< j<vÍ lNhtU lÎ±Ë.

H̀Ì uäN, sÎöI lNhtU                     hgÂåÎH;< .
hsÂHuÎG [H;<fC lNhtUl<kH;<.
t<vlÁS lÁNÏlNhtU>lÎÁS
hnvdöI =HkH  iHtä:   h,vj<Ë
aÎO ;<dHjIiHtä:          kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
kHlåHgÎS lÁNÏ iHtä:                      göéVsÎéD .
;VÎ̀K ndHjH   iHtä:l<kH;<.

H̀Ì =<dIiHtä:             hgÂåÎ: lHvsD
H̀Ì sHviHtä:jHjÁÈHÊ
H̀õ hsÂHuÎG sÎöIiHtä:  ,hd¥Hk< .
lû¢™D kHlI   iHtä:H̀t<õ
lÂN, g<ÊiHtä:vndÁ+.
sHnd< lHkI lÈH[L                  fHdVË l<kÎO.
hsÂHuÎG sHv lÈH[L  ,hj™<vn.
f<¨dI ndHlÈH[LsHgVkÎéHkH.
fHläH ndÁ+lÈH[L              hgÂåÎ: lHvsD.
tHlHvh ndN,lÈH[L                     >¨kÎHhså<v
kÎ¥<ṏ [¥ö<Ë   lÈH[L ,dHvmH‰.
hd„ÎÂHË hkNdHdI lÈH[L                a™Î„N d<kHdéN

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 hn,hvn, lÁNÏ   sVlVfD ̂  >gÎ< sÎöI
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[HséÎK fHd„<nv,hcÍ fHËtHdÁ<vn
>kNvdS k<V̀ènv,hcÍ fHËiÎVk™ÎK
vl¥< ̀Hs<dVnv,hcÍ fHË  >\h;S .
,dV[ÎG tHË.nhd:  lNhtU  gÎ<v<̀‰
kHjHË >;IlNhtU             lÁîöéVsÎéD
nd„D f„ÎÁNlNhtU >\h;S
d<vdK jÎÂäVlNhtU   >\h;S
nkC‰ n,l™VdS  lNhtU                      hdÁéVlÎ±Ë
hsé™HË nÏ.tVhÏ lNhtU                      hdÁéVlÎ±Ë
lHjÎHõ ngÎòJlNhtU                  fHdVË l<kÎO
jHdV‰ lḦsÎHlNhtU                     lÁîöéVd<kHdéN
dVlD tVdÂå<k+lNhtU                          fHdVg<v;<cË.
tVk¥D nÏ.d<k+iHtä:  fHvs„<kH
hséÎ<Ë fViHdS iHtä:>\h;S.
nd<Ï ;±sKiHtä:>\h;S
já<Ë ;<låÂHdÁVc iHtä:  >jḦkéH
;<nÏ =H;å<iHtä:                    >dÁNi<,Ë
lHvjK nv,ËiHtä:  >jḦkéH
;ÁJ jÎ„<viHtä:  >\h;S
\h,Ï sÎÂ<kC iHtä:                    >dÁNi<,Ë
lÂ™ÎS nH̀Ï lÈH[L fHvs„<kH
hséÎ<Ë fVo<hdK   lÈH[L  >\h;S
,dÁöÁJ dHköKlÈH[L>ké<vç
g<μ nÏ.d<k+lÈH[Ls<dH
k<h ̈k+lÈH[L                    ;„<ã fV,\
,hè ,=È<vsJlÈH[L fúÎ¥éHù

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ,dV[ÎG tHË.nhd:   sVlVfD ̂g<mÎC tK.oH‰

i
___„____ÁN
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[<vnË ̀Î¥™<vn  nv,hcÍ fHË h,vj<Ë
kÎ: ̀<çnv,hcÍ fHË   kÎ<;HsG
hv,Ë vlöNdGnv,hcÍ fHË >vsÁH‰
iVÏ læ<hdVlNhtU           lÁîöéVd<kHdéN
[HË hsé<kClNhtU               lÁîöéVsÎéD
hvd: nhdVlNhtUjHjÁÈHÊ
;VhË jVdåÎVlNhtUkÎ<;HsG
jVkJ hg¥öHkNv >vk<gN  lNhtU  gÎ<v<̀‰
g<μ aH, lNhtU           lÁîöéVd<kHdéN
fK ,hdJ  lNhtU>vsÁH‰ .
;HdG ,h;V lNhtU              lÁîöéVsÎéD
;<k<v ;<hnÏ   lNhtU h,vj<Ë .
[<n f„ÎÁæÈHÊiHtä:n,vjÂ<kN
;<k<v =„æViHtä: ]„öD
[<vnË iÁNvs<Ë   iHtä:  gÎ<v<̀‰
lÎö<Ë l<kJ iHtä:]„öD
;„<dK tÎ„ÎåSiHtä:              lÁîöéVsÎéD
n;„K vhdSiHtä: ,séÈHÊ
tÎG t<nËlÈH[L              lÁîöéVsÎéD
[: =Vd„ÎAlÈH[L              lÁîöéVsÎéD
iVÏ ;ÎKlÈH[LjHjÁÈHÊ
[ÎÂC lNdö<ËlÈH[LgöéVsÎéD
lHv;<õ va™<vn  lÈH[L                  lÁîöéVd<kHdéN
f<;Hd< sH;HlÈH[L >vsÁH‰
vpÎL hséVgÎÁ+  lÈH[L]„öD
;„<Ê ,d„ö<ËlÈH[LkÎ<;HsG

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 iVÏ ;ÎK   sVlVfD ̂=Vë sH,è.=ÎJ

hk__æ„ÎS
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u„ÎVqH fÎVhk<kNnv,hcÍ fHË                    ̀Vså<gÎS
sÎNpöÎK pöÎÁD nv,hcÍ fHË hséÆ±‰
hlÎV uHfNchnÍnv,hcÍ fHË          ̀<k™VhndÁH hsåHkÎH

Î̀HÊ kÎHclÁNnv,hcÍ fHËsåHiHË
wHnØ lñVlDlNhtU ndÁHl< ch=Vã ;V,hsD
vhlÎK vqHdÎHËlNhtUsåHiHË
aíHß o„ÎG.chnÍlNhtU                    ḧi„D r¢V
lñÂNpöÎK ;Á¶HkD.chnÍ  lNhtU                             ḧi„D r¢V
sÎNlíÎN pöÎÁDlNhtU              ;HdöVÏ jV;ÎI
lVj†D ̀<vu„D.=ÁíD   lNhtU                     ̀Vså<gÎS
lÎ±n lñÂNÏlNhtU                   >hμ >jKd<kHË
hf<hg™†G [±gD  lNhtUhséÆ±‰
v,cfI ]úÂD iHtä: hséÆ±‰
hpöHË pHì w™D   iHtä:                 >hμ >jKd<kHË
s¶ÎN uCè.hg„ÈD  iHtä:             ,hd„I nhkÂHvμ
hpÂN k<vhg„ÈD iHtä:              aäHã ḧi„D hlHvhè
u„D ;VdÂDiHtä:             ;HdöVÏ jV;ÎI
,pÎN hlÎVÏiHtä:                     ̀Vså<gÎS
lÈNÏ jVhfDiHtä:                     ̀Vså<gÎS
u„ÎVqH [ÈHkäòAiHtä:                 tHdÁ<vn i„ÁN
u„D.r„D.chnÍiHtä:                aHvg<h f„|d:
sHlHË rN,õ iHtä:               fVké™<vn hkæ„ÎS
sVnhv >cl<Ë lÈH[L    fHdV g<v;<cË>gÂHË
lÈNÏ xHvlDlÈH[L                  ̀<vj< ̀Vj®H‰
;VdL hkûHvÏ.tVn lÈH[L                h,l<kÎH räVõ

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 lÈNÏ xHvlD   sVlVfD ̂  ;Hvg<õ ;D.v,ù

hd_____V
hË
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hjHË i<v,hè  nv,hcÍ fHË                   g<j<Ë jH,Ë
aHË [Hkö<Ë nv,hcÍ fHË                kÎ<d<vμ sÎéD
lJ jVkVnv,hcÍ fHË >vsÁH‰.
;HlV,Ë ;HvjV ,d¥Vc lNhtUs„éÎ:
sV[ÎÁ< nsJlNhtU>ë lÎ±Ë
>v,Ë ̈k+  lNhtU                kÎ<d<vμ vnf<gC
a¥ÎG l<vlNhtU             kú<dG hõ sD
jÎL vdLlNhtU  t<¨Ê
>ké<kD vhfÎÁö<Ë lNhtUt<¨Ê
[< hs¥HgDlNhtU            l<kúK =±nfHô
nÏ >kNv dNgÎK lNhtU                     hdÁéV lÎHlD
,h;V cdÂVlKlNhtU             kú<dG hõ sD
fVkNË >v,kö<Ë  iHtä:            gÎNc
;„ÎK >;<séH iHtä:               gS >kí„S h́ sD
jHd„V >nhlCiHtä: gÎNc
g<;H n ̈ j<vÍiHtä:s„éH,dæ<
,sé<Ë l: ;ÁD iHtä:d<,ké<õ
d<kS l<sDiHtä:  ,hgÁöÎH
;VdöéÎK v,gNhË iHtä:              sÎHjG sHkNvc
oö<õ tVdVhlÈH[L                         h́ sD nḧõ
[VnË l<vdSlÈH[L               sÎHjG sHkNvc
;VdöéÎK ̀<gÎöÎ}  lÈH[L]„öD
[Î<hkD vdÁHlÈH[L             f<v,sÎH n,vjÂ<kN
[Hù sHv[ÁJ  lÈH[L                    k<vd} sÎéD
jÎL ,Í.>lÈH[LgÎG
pH[D vhdJlÈH[L                  >kéHgÎH hså<v

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ;VdöéÎK ̀<gÎöÎ}   sVlVfD ̂ =Vø fViHgéV
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,dK iÁöD  nv,hcÍ fHË       kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
nkD ,hvn nv,hcÍ fHË                     göéVsÎéD
>nhÊ nd<dS nv,hcÍ fHË             a™Î„N d<kHdéN
fK nd<dS  lNhtU jHjÁÈHÊ
fK ;HfHkæ< lNhtU                       s<hköD sÎéD
jHÊ ̈;ÎVlNhtUg<j<Ë jH,Ë
[< v,n,ËlNhtU vË tVhköI
;VdS l™HÊlNhtU  f<vkÂ<ë
hjHË >låHn, lNhtU                   hsåéCdH hdéHgÎH
;VdS =HkéVlNhtU                         ,dÂä„N,Ë
k¥< ,d„ÎHlC lNhtU            kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
;<k<v vhfVjSlNhtU fVk„D
s<vfH j<lHõiHtä:          iHnvs™Î„N jH,Ë
[< >gKiHtä:               s<hköD sÎéD
lJ hsÂÎJiHtä:              lÎ„é<Ë ;ÎÁS nhkS
nd±Ë g<dJiHtä:          nhkNÏ d<kHdéN hs¥Hj„ÁN

iVÏ ,d„ö<ËiHtä:t<¨Ê
[< l<v‰iHtä:                              ̀<vjöÂ<ë
[HkD ,d„ÎHlCiHtä:                      s<dÁN,Ë jH,Ë
>v,Ë vlCÏiHtä:                     kÎS tVhköI
vhfÎK ;Hg<‰iHtä:                ;HvndT sÎéD
=Vè fÎGlÈH[L               gS >kí„S >lVd¥H
;Î™V l<vlÈH[Lf<vkÂ<ë
lHvμ iVdS  lÈH[L                      ;HvndT sÎéD
fVkHË [Hkö<Ë  lÈH[L                    kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
nË [ÎÂC lÈH[Lt<¨Ê

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  =Vè fÎG   sVlVfD ̂vhã ̀Î{
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hlÎ„ÎHk< lHvjÎÁC  nv,hcÍ fHËhsé<Ë ,d±
[V,kÎÂ< v,gD  nv,hcÍ fHË,dHvmH‰
tVhk¥< >vlHkD nv,hcÍ fHË vd<v±̀jI
kHi<mG l<gÎÁHlNhtU             hj„éÎ¥< lHnvdN
;VdöéÎK v,lV,  lNhtUjHjÁÈHÊ
[VlK ̀Hc̈lNhtU vmH‰ féÎS
kÎ¥±õ h,jHlÁNÏlNhtUfÁ™Î¥H
gÎöHkNv, lHvjÎÁClNhtU            lÁîöéVd<kHdéN
lHv;<õ >;<kÎHlNhtUs<dH
kÎ¥±õ jH=„ÎHtÎ¥<lNhtU gÎ<Ë
o<hË t<dJlNhtU,dHvmH‰
v,nvdæ< nÏ.̀H,‰iHtä:              hj„éÎ¥< lHnvdN
gáHkNv, ̀Hvnõ iHtä:d<,ké<õ
hg¥öÎS l:.>gÎöéViHtä:  fVhdé<Ë
=ÎN, v,nvdæCiHtä: vmH‰ féÎS
hgòHkNv, =<lC iHtä: s<dH
hkC, tVkHkNciHtä:fÁ™Î¥H
hc;ÎG ̀ḦsÎ<iHtä:                 fHdV g<v;<cË
>kòG nÏ.lHvdH  lÈH[L d<,ké<õ
¨m<jHv, lHvjÎÁClÈH[LhdÁéV
[<gÎK >g<hvõlÈH[L                lÁîöéVsÎéD
kÎ¥±õ =<kChgS lÈH[LtÎ<vkéÎÁH
o<h;ÎK ;<vmHlÈH[L hdÁéV

H̀m<g< ndäḦlÈH[LvÊ
gÎ<kG löD lÈH[L                      ̀HvÏ sK \vlK

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 gÎ<kG löD   sVlVfD ̂ gÎ<kG hs¥Hg<kD

>v\hkéÎK
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lñÂN hg¶<dS nv,hcÍ fHË  hgÈ±‰
k<h́ hg¶ÆÎNÏ  nv,hcÍ fHË hgÁûV
lñÂN hgÎHlD nv,hcÍ fHË  ḧi„D
pöHË hgéÂä¥éD  lNhtU hgúäHã
uäNhg„I hg¶ÂVÏ   lNhtU hgÁûV
u„D hgä„ÎÈDlNhtU  hgÈ±‰
uäNhg„I lHn,lNhtUhgÁûV
s¶<n uäNhgñÂÎNlNhtUhgÈ±‰
s„¢HË hg®ÁHÊlNhtUhgÁûV
lñÂN hgäVd:  lNhtUhgÈ±‰
dHsV hgúÈVhkDlNhtUhgÈ±‰
u„D hgñöK  iHtä: hgÁûV
uäNhg„I hgÂHg¥DiHtä:.hgÈ±‰.
vdH° aVhiÎ„D iHtä:uäHÍ
uäNhg„I u¢ÎT iHtä:  hgÈ±‰
lñÂN ;Á<iHtä:hgÈ±‰
kHwV hgN,sVÏ iHtä: hgÈ±‰.
s„ÂHË hg™Vì iHtä:  hgÈ±‰
sHlD hgÁí¶DiHtä: hgÁûV
sHgL hgN,sVÏ  iHtä:  hgÈ±‰
iéHË fHiäVÏiHtä:hgúäHã
tñN hgÂ<gN lÈH[LhgúäHã
uäNhgVpÂHË hg¶ä<n  lÈH[L  ḧjñHn
iÎêL uöÎVÏlÈH[Lḧi„D.
tVhõ hgäVd¥HË lÈH[Lhg™éP
wHgP hgúÈVÏlÈH[LhgÈ±‰

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

sHgL hgN,sVÏ   sVlVfD ̂  Ìhv,Ï vkHv
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=ÎVl< h,]<hnv,hcÍ.fHË                  ;±ã >lVd¥H
>g™Vn, jḦ,vhnv,hcÍ.fHËo<hvc
v,n,g™< ;<jHnv,hcÍ.fHË gá<Ë
i¥é<v l<vk<lNhtUl<kéVÏ
d<iHË ,hs¥ClNhtU;Vl<kCÍ
köé<v >vhm<o<lNhtU                   ;±ã >lVd¥H
sChv l<kéSlNhtUl<kéVÏ
o<voI sHkîClNhtU>\h;S
;<dK >g<hvclNhtUH̀]<;H
[Vhvn, >vjÎH=HlNhtUoÁ:
oö<õ =HdHvn,lNhtUl<kéVÏ
>kNvõ =<hvnhn,iHtä:vmH‰ féÎS
i¥é<v iVvhiHtä:        iÎ<sé<Ë ndÁHl<
hns<Ë >g<hvciHtä:>\h;S
;Hvg<õ v,nvdæCiHtä:                      ;V,c >c,‰
hvd: =<jÎVciHtä:                      >dÁNi<,Ë
g<mÎS ]H,õiHtä:H̀]<;H
h,vf„ÎK ̀ÎÁNhiHtä:>hμ >jK
g<mÎS v,l<iHtä:l<kéVÏ
h,vdG >ké<kHlÈH[L                      ;V,c >c,‰
v,fVj< >̈,hvn,lÈH[L]Î<hõ =<hnḧoHvh
hdV,dÁ+ g<chk<lÈH[LkH<̀gD
hg¥öÎS ,=HlÈH[L]Î<hõ =<hnḧoHvh
vhm<‰ oÎÂÁClÈH[L               ,g<,viÂåé<Ë
iÁVÏ lHvjÎKlÈH[L                    ;±ã >lVd¥H
v,o„Î< t<kS l<vÏlÈH[Ll<kéVÏ

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 =ÎVl< h,]<h   sVlVfD ̂oVhvn, lHvjÎÁ<
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,,d|μ aCkD  nv,hcÍ fHËd<,ké<õ
fHvj„<lD nvh=<tö¥Dnv,hcÍ fHËtÎ<vkéÎÁH
g<;Hõ hs¥<v,ö̀Dnv,hcÍ fHË  f<g<kÎH
dHË fNkHvμ   lNhtU                     hsé<Ë ,d±
dH;<ã ;Î<d<vlNhtU  hsåCdH
;ÂÎG =„Î:lNhtU fÁÌ<ké<
fHvj<ù fVcdÁö¥D  lNhtUsÂåN,vdH
vhfVè =HlÁDlNhtU                      >=öä<vø
léÎ< ;A lNhtU                       hsé<Ë ,d±
lHjá<ù ,déö¥HlNhtU   ;„Vl<Ë
kÎ¥<¨ chg™ö¥DlNhtU vÊ
>vj<v dNv\dîÎ:lNhtU                      g|dH ,va<
;VdöéÎHË fÎ„Î: iHtä: fÎVlÁæHÊ

V̀clÎö±, tVhk¥<tö¥D iHtä:gÁC
;HlÎG =V,sÎö¥D iHtä:                  ̀<=<Ë \]ÎK
dH;<ã ;HlÎöÁ¥DiHtä:                   ,,g™öä<vø
=V\=<vc ;Vdò<,dHμiHtä: hgúäHã
lÎòH‰ hs¥Î<vhõiHtä:  gO ̀<ckHË
säHséÎK aÎÂHkö¥D  iHtä:tHdÁ<vn
nhlÎHË aÎÂHkö¥DiHtä:>Ìhμ >jK

Î̀<jV cd„ÎÁö¥DiHtä:  kH<̀gD
aÎÂ<Ë c,v;<tö¥DiHtä:tÎ<vkéÎÁH
v,fVè g<hkN,tö¥D lÈH[LfHvs„<kH
>v;Hvnd<ù lÎ„Î:lÈH[L d<,ké<õ
;Vdöé<́ ̀Î<ké:lÈH[L  sHgVkÎéHkH
;Hv,‰ s<dNvs¥D lÈH[L                     aHvg<è h́ sD

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  v,fVè g<hkN,tö¥D   sVlVfD ̂]ö±, lÎúÁÎ<d}

gÈ____ö
éHË



82 >fHË 1041 Œ  aÂHvÍ 6933 83

D

P
U
O
R
G

i<=< g<vdS  nv,hcÍ fHË jHjÁÈHÊ
>g™<kS >vm<¨ nv,hcÍ fHË ,séÈHÊ
hséÎ< lHkNhkNhnv,hcÍ fHË vË
nhd<è h,H̀l¥Hk<lNhtU                  fHdVË l<kÎO
vhtHmG ,hvhËlNhtU                     lÁîöéVd<kHdéN
h;öG ndöHsD  lNhtU l<kH;<
lHv;<õ j<vhÊ lNhtU           l<kúK =±nfHô
hfVhiÎÂH ;<kHjI  lNhtU gÎ<v<̀‰
,d„ÎHÊ sHgÎäH  lNhtU>vsÁH‰
fÁÎHlÎK ̀H,hv lNhtU                            fHdVË l<kÎO
g<;Hõ iVkHkNõlNhtU                             fHdVË l<kÎO
\,gS ;<kNÍlNhtUfHvs„<kH
já< iVkHkNclNhtUlÎ±Ë
d<sT t<tHkHiHtä:l<kH;<
léá< =ÁN,cÏiHtä:                hgÂåÎ: lHvsD
>nvdK vfÎ< iHtä:d<,ké<õ
h,vgÎK a<hlÁDiHtä:                    vmH‰ lHnvdN
hn,hvn, ;HlH,dÁæH  iHtä:                           vmH‰ lHnvdN
[VnË ,vj<èiHtä:               hgÂåÎ: lHvsD
uêÂHË nlä„I   lÈH[L fHvs„<kH
;ÎÁæCgD ;<lHË lÈH[L                   fHdVË l<kÎO
;VdL fÁClHlÈH[L                    vmH‰ lHnvdN
\dV,  lÈH[LlÎ±Ë
>ké<hË =VdClHËlÈH[L               hj„éÎ¥< lHnvdN
;Î„ÎHË hläHÌ  lÈH[L             ̀HvÏ sK \vlK
;Vdöé<tV hk¥<k¥<lÈH[L ̈dåCdA

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ;Î„ÎHË hläH̀I   sVlVfD ̂ndNdI naHË
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lJ vhdHËnv,hcÍ fHË;åÁÈH=K
nkD ,,;<d}nv,hcÍ fHË           sÁéVh‰ ;<sJ
hkNv, vnlÎK nv,hcÍ fHË           h́ sD sÎNkD .
iVÏ s<jHvlNhtU               hsé<μ sÎéD
lÎ„<õ n=Á:lNhtU;„Âä<õ
fÎ„D vhdJlNhtU sHkNvgÁN
j<lHõ nk+lNhtU             >gäÎV;S kÎæHjH
tVhË ;Hvh]Î} lNhtUfVaH
kHjHkÎG hj¥ÎÁö<Ë lNhtU         iHvè >́ lÎNg<jÎHË
uCdC fÈÎ}lNhtU                nkNÏ d<kHdéN
;D v,gC lNhtU  iHvè >́ lÎNg<jÎHË
[<mG ;ÎÁ+  lNhtU  hnköI
>v,Ë l<Ï iHtä:s„éÎ:
[¥ö<Ë hv,dKiHtä:sK ̀Hm<gD
>dNdK iVhséÎ:iHtä:i±õ ,vkH
;HlV,Ë n,gÎK iHtä:       iHvè >́ lÎNg<jÎHË
vhd„D l: =VÏiHtä:                     lÎNgCf<v,
;ÎHk< fH;<õ  iHtä:                     sÁJ lÎVË
[ÎÂD l: ̈vË lÈH[L               l„ä<vË sÎéD
lÎîG n,μlÈH[L                   tH=ÎHk< \hK̀
[Îö<Ë ;HlÎÁæC  lÈH[L             sÁéVh‰ ;<sJ
=Hvhk+ ;<,‰lÈH[L            sÁéVh‰ ;<sJ
h,v lHfÎGlÈH[L;HndS
léÎ< g¥DlÈH[L                l„ä<vË sÎéD
;Vd+ =<n,dKlÈH[L               >n¨dN d<kHdéN
lHvjÎK f<dGlÈH[L iÎäVkÎHË

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 lJ vhdHË   sVlVfD ̂  =VhiHÊ >vk<gN
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;öåV haÂHd¥G  nv,hcÍ fHË                    göéVsÎéD
h,gÎ<v ;VdöéÁöK nv,hcÍ fHË                      iVjHfVgÎK
sÎÂ<Ë ;ÎHmVlNhtUlÎ±Ë
d<h;ÎL lHi„IlNhtU>jḦkéH
vhsÂ<õ ;VdöéÁöKlNhtU                     gÎNcd<kHdéN
>kNvdHõ ;VdöéÁöK lNhtU fHvs„<kH
d<hoÎL hkNvsKlNhtU             ;VdöéH‰ ̀Ḧõ
,d¥é<v k„öKlNhtU                      =ḦjHsVhÏ
nkÎG ,hõiHtä:fV,kNfD
dÁS hséVdæV ̈vsK iHtä:             jVhf<chË hså<v
lHjÎHõ dÁöKiHtä:fVké™<vn

Î̀V hlÎG i<däVø iHtä:  jHjÁÈHÊ
j<lHõ n¨kDiHtä:s<dH
;VdöéÎK hvd¥öK  iHtä:            lÁîöéVd<kHdéN
;HsåV nhgäVølÈH[Ls<dH
>kNvdHõ h,göKlÈH[L                       ;„<ã fV,\
>kNvdHõ ;<vk„Î<õ  lÈH[L;åÁÈH=K
d<kHõ ,dÁN   lÈH[L                   ,,g™öä<vø
lÎ¥G nhlöæHvnlÈH[LfVké™<vn
lHvjÎK fVhdé<dJ lÈH[LhsåHkÎ<‰
döåV gÎÁNséV,ÊlÈH[L                     tVhk¥™<vè

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ;VdöéÎK hvd¥öK sVlVfD ̂;öåV iÎ<gÂÁN

n
hkÂ
Hv
μ

D

P
U
O
R
G



82 >fHË 1041 Œ  aÂHvÍ 6933 14

ÅdÂK npÂHË nv,hcÍ fHË w™HrS .
fúÎV fK s¶ÎNnv,hcÍ fHË lÁöéÎVÏ .
l¶C pöKnv,hcÍ fHË                   ;±ã >tVdÆH .
ÅdÂK hgÂê„<eD nv,hcÍ fHË              hkíL hgöHp„D .
dHsÎK lVdHó  lNhtU hsåVhkS .
f±‰ hg¶Î™ÃlNhtU   hg¥<dJ .
kHnv hg®ÁNvÏ lNhtU                   ;±ã >tVdÆH .
u„D l¶„<‰ lNhtU                   ḧi„D lûV
nd±Ë fV,ËlNhtUsHgVkÎéHkH .
lÁéûV hg¢HgäD lNhtU  g<vdHË .
,[NÏ ;úVdNÀlNhtU                  >jV,lÎé<õ .
lñÂN nvhyVlNhtU             =Vhõ iHV̀õ .
u„D hg¶HfNÏlNhtU;HmK .
ÝgÎHõ hgöòÎVÏ  iHtä:;„K .
uÎöD hg¶ÎN,kDiHtä:             tVhkS ,hv,ù .
yÎ±Ë hgú¶±gD iHtä:hsåVhkS .
u„D fK vl†HË  iHtä:hsåVhkS .
tV[HkD sHsD iHtä:hgNpÎG .
d<sT hgÂöH;ÁD  iHtä:hg¶VfD .
k¶ÎL hgö„ÎéDiHtä:ḧj™HØ .
hkÎS fK s„ÎÂHË  iHtä: fV,kNfD .
pÁä¶G hgÂíäVÏ  iHtä:  fÎVlÁæHÊ .
sÎT hgíCdVÏ  lÈH[L hgClHg: .
xI dHsÎK hgòÁÎöD   lÈH[L hg¥<dJ .
,iäD hgò†VÏlÈH[Ll<Ë ̀<gÎI .
hsÂHuÎG hgíäHgDlÈH[L  h,nköI .

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ,iäD hgò†VÏ   sVlVfD ̂[±‰ hgÆHnvÏ
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h,kHÏ sÎÂ<Ënv,hcÍ fHË                  hj„éÎ: fÎ„äHm<
nd<dN vhdHnv,hcÍ fHË fVké™<vn
v,fVè sHkîCnv,hcÍ fHË  fVhdé<Ë

H̀m< j<võlNhtU,dHvmH‰
[<vnÏ >gäHlNhtU fHvs„<kH
o<cÍ g<mÎS =HdH  lNhtU,hgÁöÎH
i<=< =<dHl<Ë lNhtU,hgÁöÎH
hvd: =HvsÎHlNhtU  fHvs„<kH
sChv >cÎ̀„Î¥<méH lNhtU]„öD
nkD ;Hv,hoH‰lNhtU                    vmH‰ lHnvdN
>dÂVd: ̈<̀vèlNhtU                lÁîöéVsÎéD .
sVoÎ< f<s¥éS iHtä:fHvs„<kH
v,nvÏ iHtä:               lÁîöéVsÎéD

ǸvÏiHtä:fHvs„<kH
;<;IiHtä:              hj„éÎ¥<lHnvdN
=H,ÏiHtä: fHvs„<kH
;Hvg<õ s<gV iHtä:                    ̀HvÏ sK \vlK
lHv;<õ d<vkéIiHtä:                             hj„éÎ¥<lHnvdN

H̀f„< sHvhfÎHlÈH[L                       ̀HvÏ sK \vlK
kÎ¥< ,d„ÎHlC  lÈH[L fÎ„äHm<
sVoÎ< >sÁöÎ<lÈH[L                   vmH‰ lHnvdN
>g<hv, l<vhjHlÈH[L               hj„éÎ¥<lHnvdN
>kö< tHjDlÈH[LfHvs„<kH
dVlD Î̀Á<lÈH[L,dHvmH‰
tVhË j<võlÈH[L fHvs„<kH
nkD h,gÂ<lÈH[L¨dåCdA

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ̀NvÏ    sVlVfD ̂g<mÎS hkVd¥I
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;Î„<v kH,hõnv,hcÍ fHË            ̀HvÏ sK \vlK
hséäHË >g<hvhn, nv,hcÍ fHË  iVndHk< .

H̀jVd: s¥ÎVhnv,hcÍ fHË g<=<
tVhköÎö¥< ;Hg< lNhtU;ÁÎHhså<v .
fVdHË h,dN,lNhtU              vdG s„J gÎ:
hs¥Hv n,vhjI lNhtU  hg<pNÍ .
;ÁNh‰ ,hjö<ËlNhtU sHV̀döH
v,kHgN, lHjHvdéH  lNhtU                      sÎÁöÎÁHjD .
;ÎúV t<gVlNhtUiVndHk<
o<hË ̀Hf„< ,hv=HõlNhtU                   lÎ<kHvd<õ
;Hvg<õ lHvjÎÁC lNhtU                  sK ;Hvg<õ .
s„ö< f<v=SiHtä:                              >̈o<m„ÁCÍ
fVdHË v,dCiHtä:                      >¨o<m„ÁCÍ
d„éöÎK jòNhiHtä:iVndHk<
=Vs<Ë j<võ iHtä:iVndHk<
[<dö<Ë fÁJiHtä:sHkNvgÁN
nkÎG ]H;<ËiHtä:                ;„Vhn, vÎ̀Nc
d<séÎK sḦõiHtä:sHV̀döH
v,Ë ,d„ö<ËiHtä:=V]ÎH .
fVkN,Ë >=Î„Vh iHtä:                  kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ .
nh=±õ g<C̀iHtä: iVndHk< .
>ké<kD iVkHkNc iHtä:                       ̀<kéHvkHõ
>g<hv, chl<vhiHtä:  sHV̀döH .
[<mG ;ÂåG lÈH[L  gá<Ë .
d<iHË ,kæHõlÈH[L                       >¨o<m„ÁCÍ
>ké<kD ;<kéVvhõlÈH[LiVndHk< .

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ;Î„<v kH,hõ    sVlVfD ̂g<mÎC tVkHkN, s<hvõ
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lHk<mG k<dV nv,hcÍ fHË                 fHdVË l<kÎO
lHvμ >kNvÍ jVhaéæK nv,hcÍ fHË                           fHvs„<kH
;<dK jVhçnv,hcÍ fHË                    tVhk¥™<vè
>vlG f± ;<]Hç lNhtU                            sH,jÈÂåé<Ë
lHjÎHõ =ÎÁéVlNhtUtVhdä<vø
jÎ„< ;Vv lNhtU,séÈHÊ
g<;Hõ ;±séVlHËlNhtU  ̈dåCdA
nd<dN vhÊ lNhtU¨dåCd+
>ké<kÎ< v,ndæVlNhtU                   vmH‰ lHnvdN
kÎ¥< a±jVf:lNhtUn,vjÂ<kN
kÎ¥<ṏ s<gIlNhtUn,vjÂ<kN
d<gÎHË fVhkJ iHtä:                       n,vjÂ<kN
gá<Ë =<vjC;HiHtä:                          fHdVË l<kÎO
lHvd< =<jCÍiHtä:                              tVhk¥™<vè
hd„¥HÏ =<kN,yHËiHtä:               lÁîöéVsÎéD
d<a<h ;ÎÂÎAiHtä:                   fHdVË l<kÎO
[ÂH‰ l<sÎḦiHtä:                    fHdVË l<kÎO
;VdL >ndÂDiHtä:n,vjÂ<kN
kÎ¥<ṏ t<g¥V,ø  iHtä:                       ,vnvfVlK
d<kHõ i<tÂHËiHtä:                    l<kúK =±nfHô
sV\ =ÁHfVÏlÈH[L                             fHdVË l<kÎO
d<sT l<;<;< lÈH[Ln,vjÂ<kN
gÎV,Ï sHkIlÈH[L                    fHdVË l<kÎO
j<lHõ l<gVlÈH[L                    fHdVË l<kÎO
;HÏ iH,vjClÈH[L]„öD

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 lHk<mG k<dV   sVlVfD ̂iHköD t„Î:
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a<dîD =<kNhnv,hcÍ fHË        aÎÂÎC, hõ ̀HgS
nhkÎG haÂÎJnv,hcÍ fHË              sÎÁJ jV,dNË
hdíD.;H,haÎÂH nv,hcÍ fHË              hséVhsä<vø
iÎV,;D sH;HÏlNhtU                        h,vh,hvnc
lÎ¥D dHlHkIlNhtU;H,hch;D
;< hdéH;<vhlNhtU                     l<kúK =±nfHô
jH;ÈÎV, j<lÎHs< lNhtU>vsÁH‰
lHdH d<aÎNhlNhtU aHg¥I
a<=< jHkÎæ<]D lNhtU;H,hch;D
iÎV,;D hdé<lNhtU                      haé<jæHvè
d<j< kH=Hj<l<lNhtU                            h́.sD j<;Î<
d<jH kH;HdHlHlNhtU                     iHnvctÎ„N jH,Ë
[<kÎH hdé<  iHtä:                           hséHn vlS
vdéö< n,>ËiHtä:                                tVhdä<vø
,hjHv, hkN,iHtä:                      haé<jæHvè
iÎNlHsH l<vdéH iHtä:                     hså<vjÎÁ+
>m< jHkH;HiHtä:                   n,s„N,v́
nhdîD ;HlHnhiHtä:                             tVhk¥™<vè
jH;™<sH ;<f<iHtä:                   vmH‰ s<sÎI.nhn
jH;<lD lÎÁHlÎÁ<iHtä:l<kH;<
;Hm<v, lÎé<lHiHtä: fVhdé<Ë
=H;< aÎäHsH;D  iHtä: gæHkS
d<;D s<lHiHtä: kH=<dH .
nhdCË lHmNhlÈH[L  s„éÎ:
>dHsI h,mNhlÈH[L                   sV;G fV,\
jH;<lH >sHk<lÈH[Lf<o<Ê

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 jH;<lD lÎÁHlÎÁ<   sVlVfD ̂iH[ÎÂI l<vdHs<
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jÎä< ;<vj<hnv,hcÍ fHË                   vmH‰ lHnvdN
sÎÂ<Ë lÎÁÎ<gI nv,hcÍ fHË                   ;„<ã fV,\
;<mK ;öé„Cnv,hcÍ fHË                     ,g™öä<vø
dHË tVj<kæK  lNhtU hkNvgòJ
j<fD >gNv,hdVgNlNhtU>ké<vç
gáHkNv nkN,k¥VlNhtU                    hsé<Ë ,d±
,,è tHmS lNhtU                                göéVsÎéD
>vj<v jÎHjIlNhtU vË
ck< nfHsJlNhtUhkNvgòJ
dHkÎ: ;Hvhs¥<iHtä:               hj„éÎ¥<lHnvdN
j<lHõ l<kÎI iHtä:n,vjÂ<kN
jÎÂ<jD ;HséHkÎIiHtä:                               göéVsÎéD
j<v=HË iHchvniHtä:                              n,vjÂ<kN
;<dK nÏ fV,dÁI iHtä:                       lÁîöéVsÎéD
d<vÏ j„ÎÂHkC iHtä:                              göéVsÎéD
>lHn, h,kHkHiHtä:                                      h,vj<Ë
h;öG ,déöGiHtä:                      hj„éÎ¥<lHnvdN
iHkS ,hkH;K  iHtä:                             ;„<ã fV,\
hnË iHchvnlÈH[L                               vmH‰ lHnvdN
]HvgC nÏ ;é±vÍ lÈH[LlÎ±Ë
gáHkNv, jV,chv lÈH[LfVhdé<Ë
nvhdS lVjÁC lÈH[L                              =ḦjHsVhÏ
[VlD n,;< lÈH[L vË
v,l„< g<;H;<lÈH[L                                  hdÁéVlÎ±Ë
lÎîD féú<hdD lÈH[L                                    tÁVfHyîI
g<mD h,Á̀NhlÈH[L¨kS

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 jÎä< ;<vj<h    sVlVfD ̂v,fVj< lHvjÎÁS
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[ÎÂC ̀HkéÂÎSnv,hcÍ fHË           sD h́ l<kéVh‰
lÎ±Ë f<v[HËnv,hcÍ fHË    séHvÍ sVô f„æVhn
nhdK sÁJ ;„Vnv,hcÍ fHË          lÎÁö<jH d<kHdéN
[<mG ,hjVlK lNhtU                    sD .h́ l<kéVh‰
nvμ ;<vk„Î<õlNhtU                   ̀Hké<gÎ¥<õ .
vdîD ̈vdHlNhtU            kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
;ÂH‰ lÎ„VlNhtU            sD h́ l<kéVh‰
hséÎ<Ë ,dé<vdHlNhtU]H,,
sHÊ >n;<=äIlNhtU                 iéHÏ hså<v jV;ÎI
>gÎöéV [Hköé<ËlNhtU                     sD h́ l<kéVh‰
[HkHjHË h,s<vd<iHtä:                       j<vké< h́ sD
gÎHÊ tVdCviHtä:                  ndÁCÍ f„|d:
>jÎäH iH]ÎÁö<Ë iHtä:                    fúÎ¥éHù jV;ÎI
lHvμ >ké<kD ;D  iHtä:                    j<vké< h́ sD
nd<dN ,jVså<ËiHtä:                      sÁJ [Hköé<Ë .
hsÂHuÎG ;<kIiHtä:                   sD h́ l<kéVh‰
sHl<mG ̀ÎJ  iHtä:                sD h́ l<kéVh‰
hsé™K h,séH;Î< iHtä: ̀<vj<
>g™<kö< nd<dSlÈH[L                            fHdVË l<kÎO
jH[<Ë f<;HkHË lÈH[L fV,\ .
>d: h,=ä<lÈH[LjV,h .
sHdG ̈vdK  lÈH[LfúÎ¥éHù
g<;Hõ ;H,hgÎÁDlÈH[L                  ,k¥<,v ,hdé¥åS
[HkHjHË nd<dNlÈH[LgÎG
gÎHÊ lÎ„VlÈH[L fHc‰
[<kÎ<v i<d„J lÈH[L vndÁ+ .

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 >g™<kö< nd<dS    sVlVfD ̂[HË iVnlK
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dHsÎK f<k<nv,hcÍ fHËs<dH
hpÂN vqD hgé®ÁH,jD nv,hcÍ fHË           hg<nhn lVh;A .
l<kÎV lñÂNÏ nv,hcÍ fHË      hg<pNÍ uVföéHË
haV́ p¥ÎÂD lNhtU            ̀HvÏ.sK \vlK
kûÎV lCvh,Ï lNhtU                 fHdVË l<kÎO
kHdT h;VnlNhtU ,séÈHÊ
v,lHË sHdSlNhtU fúÎ¥éHù
haV́ nhvÏlNhtU             fVsJ tVhköI
[<hn hgÎHlÎR lNhtU               vmH‰ ,hdHn,gÎN
dñÎD u¢ÎI hg„I lNhtU hg<nhn
fNv fHk<Ë  lNhtUr¢V
s<tÎHË hlVhfX  iHtä: tÎ<vkéÎÁH
uäNhgñÂÎN wHfÎVÏiHtä:sÂåN,vdH
s„ÎL hl±óiHtä:                hséHkNhvn gÎ|
uChgNdK h,kHpD  iHtä:>k|Í
f±‰ hgòÁ<õiHtä:oÁ:
dñÎD [äVhË iHtä: hg<nhn
p¥ÎL cdHù iHtä: ]„öD
s<tÎHË f<tH‰  iHtä:  >k|Í
hlÎK pHvdE  iHtä: lHvsD
uäNhgûÂN cgC,gDlÈH[L h,sHs<kH
c;VdH hf<o±‰ lÈH[Lj<g<c
hgÎHõ aHuVlÈH[L                 ̀Hvμ vkíVc
d<sT hgÁûÎVÏ lÈH[L s<dH
,gÎN aNdVÍlÈH[L fHvÏ
uäNhgVchØ pÂNhg„IlÈH[LḧjñHn

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  haV́ p¥ÎÂD   sVlVfD ̂,gÎN hgV;Vh;D
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n,lÎÁÎ: gÎ<h;<,d}nv,hcÍ fHË              ndÁHl< ch=Vã
hd<d¥H hd<,sÎ: nv,hcÍ fHË                         h,sÎí:
hd<, =VfÎ}nv,hcÍ fHË             hj„éÎ¥< lHnvdN
n,lH=<Ï ,dNh  lNhtU                           >hμ >jK
n\hË g<,vËlNhtU           ckÎJ sK ̀éVcf<vø
f<vkH fHvdúÎ}  lNhtU vkíVc
d<sÎ~ d<vhk<,d}lNhtU s„éÎ:
[<s¥< =<hvnd<‰ lNhtU ̈dåCdA
f<vkH s<sHlNhtU                    haé<jæHvè
d<sÎ~ hséHkÎöÎ}lNhtU                            fHdVË l<kÎO
lHvjÎK hvgÎ:lNhtU sHs<g<
d<sÎ~ s<jHg<iHtä:               ndÁHl<ch=Vã
g<;H l<nvd}iHtä:                  vmH‰ lHnvdN
léá< ;<h]Î}iHtä:]„öD
lHvs„< fV,c,,d} iHtä:hdÁéVlÎ±Ë
lHvd< ̀HsHgÎ}iHtä:>jḦkéH
kÎ¥<¨ ,¨sÎ}iHtä:j<vdÁ<
g<v, lH[ViHtä: vË.
;VdöéÎHË \h;Î} iHtä:   hdÁéVhoJ
g<;H s<]Î}iHtä:       vnf<‰ sHgCf<vø
hd<hË V̀dúÎ}lÈH[LjHjÁÈHÊ
>kNvÏ ;VhlHvd} lÈH[L  i<tÁÈHdL
fV,k< ̀é¥<,d}lÈH[L              ndÁHl< ch=Vã
lÎö±, h,vsÎ}lÈH[L                        ndÁHl< ch=Vã
>kéI f<ndÂÎVlÈH[L  h,sHs<kH
lHv;< gÎ<h[HlÈH[L                  iHdN,μ hså„ÎJ

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 g<;H l<nvd}   sVlVfD ̂ c̈j¥< nhgÎ}
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>gÎö<Ë f¥V  nv,hcÍ fHË                        gÎ<v<̀‰
hnvs<Ë nv,hcÍ fHË             lÁîöéVsÎéD
,,vj<Ënv,hcÍ fHË  ̀HgÂÎVhõ
hg¥S sHkNv, lNhtU d<,ké<õ
hg¥S j„SlNhtU s<dH
jÎH=< sÎ„<h  lNhtU ]„öD
lHv;ÎÁÎ<õ lNhtU                     ̀HvÏ sK \vlK
hnv lÎ„ÎéHm<lNhtU                             vmH‰ lHnvdN
fVlV lNhtU d<,ké<õ
nkD >g<õlNhtU                  h,kHÊ l¥Cd:
nkÎ„<lNhtU d<,ké<õ
;HsÂÎV,iHtä:            lÁîöéVd<kHdéN
tHfÎÁÎ<iHtä:gÎ<v<̀‰
fV,k< =ÎÂHvùiHtä:kÎ<;HsG
tVn iHtä:                    lÁîöéVd<kHdéN
g<;Hõ ̀H;éHiHtä:,séÈHÊ
h,vj<Ë vdäÎV, iHtä: t±lÎÁæ<
,dÁÎöÎ<õ [<kÎ<v lÈH[L                              vmH‰ lHnvdN
=HfVdG \s<õlÈH[L>vsÁH‰
>ké<kD lÈH[L                     lÁîöéVd<kHdéN
vhtÎÁÎHlÈH[LfHvs„<kH
vdîHvgÎö<ËlÈH[LjHjÁÈHÊ
kÎÂHv  lÈH[L                     ̀HvÏ sK \vlK
=HfVdG lHvjÎÁ„DlÈH[L>vsÁH‰
v,nvdæ<lÈH[L                     vmH‰ lHnvdN

Ǹv,lÈH[L t±lÎÁæ<

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 kÎÂHv    sVlVfD ̂ jÎéI
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lHv;< nlÎéV,d}nv,hcÍ fHËs<dH
V̀nvhø vhd¥<d}nv,hcÍ fHË lHd<v;H
,hkÎH lÎ„ÎÁ¥<,d} sH,d} nv,hcÍ fHËj<vdÁ<
hsé™HË lÎéV,,d} lNhtUoéHtI
kÎ¥<¨ lÎ„Á¥<,d}lNhtUtÎ<vkéÎÁH
hséVhdÁÎH ̀H,g<,d}lNhtU ̈dåCdA
lÎ„<ù ,gÎ¥<,d} lNhtU                     ,vnvfVlK
tÎ„Î~ l±nk<,d}lNhtUg|dH
hséVhdÁÎH hvh;<,d}lNhtU               séHvÍ sVô f„æVhn
sVndHË fHfÎ}lNhtU>gÂVdH
kÂHkÎH =<ngDiHtä:s<dH
sV=D lÎ„ÎÁ¥<,d} sH,d}iHtä:¨jCd<
sHsH g<;Î}iHtä:j<vdÁ<
lHv;< =V,[Î}iHtä: ̀<vj<
tÎ„Î~ ;HséÎ}iHtä:d<,ké<õ
h,v,õ vh]Î}iHtä: fVh=H
kÂHkÎH lH;öÎÂ<,d} iHtä:oéHtI
hd<hË hd„Î}iHtä:,v,kH
>kNvdH \d<;<,d}iHtä:H̀m<μ
nhv;< ̈c,,d}iHtä:,v,kH
tÎ„Î~ n,vdîÎ}iHtä:sÂåN,vdH
kÂHkÎH vhn,kÎ} iHtä:j<vdÁ<.
n,aHË jHnd}iHtä:>\h;S
hg¥öHkNv lÎéV,,d}lÈH[Lt<¨Ê
n,aHË ,¨i<d}lÈH[Ld<,ké<õ
g<;H d<,d}lÈH[L tÎ<vkéÎÁH

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 
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dHË s<lVnv,hcÍ fHË         l<kúK =±nfHô
=V=<v ;<fG nv,hcÍ fHË                  n,vjÂ<kN
d<kHõ h,l„ÎKnv,hcÍ fHË l<Ë.̀„ÎI
tÎ„Î~ ;HËnv,hcÍ fHË                    sHgCf<vø
vd¥Hvn, v,nvdæClNhtU j<vdÁ<
tHfÎK aHvlNhtUkÎ<;HsG
lHk<mG >;HkíD lNhtU               lÁîöéVsÎéD
kÎ¥< hg<nÏlNhtU                    l<kúK =±nfHô
sÎ„<dK ,dNlV lNhtU lHdÁéS
hvÏ ;<lVèlNhtU,hgÁöÎH
\vnhË aÆÎVÏiHtä:                            aÎæH=< tHdV .
=VhkÎJ \h;HiHtä:>vsÁH‰
vl< tV,gViHtä:                  kHjÎÁæÈHÊ tHvsJ
nkÎS c;VdHiHtä: ]„öD
[äVmÎG sH,iHtä:        hdÁéVhoJ tVhk¥™<vè
vkHj< hsé™HË  iHtä: g<=Hk<
tHfÎK tVÏiHtä: fHc‰
lÎúG hdäÎúV  iHtä: f„<kÎH
hnlÎ„ö<Ë tVhkHkNc   iHtä:  lHdÁéS
hvn,Ë [HaHvÏiHtä:g<cvË
tHfÎK vdNviHtä:dHk+ f<dC
iVdS s™V,,d}lÈH[L                     =ḦjHsVhÏ
fVdG hlä<g<lÈH[L l<kH;<
v,fK ,hv=HõlÈH[L                     >=öä<vø
k<ó h,;Ht<v  lÈH[L                       sHgCf<vø
;VdöéÎK tHsÁHaJlÈH[L  dHk+ f<dC

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 
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nd<dS hH̀sDnv,hcÍ fHËhfÈH
sÎÂ<Ë kæHH̀kN,kä<nv,hcÍ fHË               hgÂåÎ: lHvsD
>kNvÍ h,kHkHnv,hcÍ fHË                        hdÁéVlÎ±Ë
\hË ]HvgC ;Hsé„é<lNhtU  kHkJ
hkC, hf<sIlNhtU  h,ndÁCÍ
;HgÎÁC tHÏlNhtU >‰ jHÏ
h,gÎ<dI hläHdC,lNhtU                     tÎ±ng™ÎH d<kÎ<Ë
kÎ¥±õ k¥<g< lNhtU                      >vdS sHg<kÎ¥H
j<g< k<i<lNhtU                        sÎHjG sHkNvc
;Vdöé<tV ,,Í  lNhtUvË
lHvjÎK i<kæ± iHtä:  ,v,kH

Î̀V ;ÁNÍ iHtä:                      hgÂåÎH;<õ
h,gÎ<dI kîHÊiHtä: s<hköD
=HmG h,kN,>iHtä:iHk<tV .
sHl<mG h,Ê =<mIiHtä:lú„K
chlä< >kæ<döHiHtä:  kH<̀gD
,dÁöÁJ hf<f¥ViHtä:  hgÁûV
;VdöéÎK fHs<=<ø  iHtä:                   aHkæÈHÏ aÁÈ<h
lH;öÎL ]<<̀ l<jÎÁ+  lÈH[L                          fHdVË l<kÎO
s<>dä< lHv,lÈH[L                    ;<j<Ë hså<vè
fVhdHË hlä<l< lÈH[L fVké™<vn
kÎ¥±õ l<lD kæÂHgá<   lÈH[L dHk+ f<dC
\v,Ê kæ<Ê lÈH[L;„ÂäI n[H
\v\ ;<dK k¥<n,lÈH[LfúÎ¥éHù
\hË ̀ÎV köHlI lÈH[L dHk+ f<dC
;Hv‰ j<;< h;HläD  lÈH[L  gÎ<Ë

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 lH;öÎL ]<<̀ l<jÎÁ+   sVlVfD ̂ vdæ<fV sHk+
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v,Ï ̀HjVdöÎ<nv,hcÍ fHË vÊ
nd<=< ;HséHnv,hcÍ fHË ̀<vj<
\,cÍ sHnv,hcÍ fHË,,g<c.

å̀IlNhtU ̀<vj<
v,fK ndHõlNhtU                lÁîöéVsÎéD
\,hm< ;Hkö„<   lNhtU                       lÁîöéVsÎéD
k<k< lÁNõ lNhtU                      ̀HvÏ sK \vlK
nd<=< nhg<è lNhtU                      lÁîöéVd<kHdéN
>ké<kÎ< sÎ„<h  lNhtU fÁ™Î¥H
vhtHmG =VdV, lNhtUn,vjÂ<kN
,déÎÁÎH  iHtä:                   ̀HvÏ sK \vlK
fVkHvn, sÎ„<hiHtä:                        lÁîöéVsÎéD
fV,k< tVkHkNõ   iHtä:                 lÁîöéVd<kHdéN
v,fK k<õ iHtä:,,g<c
nhkÎ„< V̀dVh iHtä:                    ̀HvÏ sK \vlK

H̀gÎÁÎH  iHtä:t<¨Ê
\,hm< lHvd< iHtä:fÁ™Î¥H
h,jH,d<iHtä: ̀<vj<
lHjá<õ k<kS iHtä:,,g<c
,d„ÎHÊ iHtä:  vmH‰ féÎS
\,hm< t„Î¥SlÈH[L              hj„éÎ¥< lHnvdN
;VdöéÎHk< v,kHgN,lÈH[L                       lÁîöéVd<kHdéN
vhtHmG gÎHm<lÈH[LlÎ±Ë
>kNvÍ sÎ„<hlÈH[L ̈dåCdA
=<köHg< vhl<õ lÈH[L fÁ™Î¥H
vd¥Hvn, i<vjHlÈH[L fVh=H

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

 ;VdöéÎHk< v,kHgN,    sVlVfD ̂tVkHkN, sHké<õ
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lÁH́ k<vhgNdK  nv,hcÍ fHË d<K̀
¨vkS >jD.cdæD nv,hcÍ fHË=HgK
hfVhiÎL nhk±nnv,hcÍ fHË>sÁéI
xHvØ gÂåéD lNhtUfVhdé<Ë .
hg¥öHkNv [Î¥<lNhtU              hséVhsä<vø
lñÂN sHgÎö< lNhtU                  sH,jÈÂåé<Ë
[<ć >dN, lNhtUs„éH,dæ<
fHfH vpÂHËlNhtU vndÁ+
>gÎN, sÎN,lNhtU;„Vl<Ë
=ÎNm<Ë lÁöH lNhtUh,sV
nkÎS h,n,Ï lNhtU.. .. fV,\
nhkÎG >lHvjDlNhtU                      göéVsÎéD
>kNvÍ >d<iHtä:hgöN
lñÂN ;<n,õ  iHtä: >\h;S
j<lHõ ̀HvjDiHtä:>vsÁH‰
>gÎúH h,s<iHtä:oÁJ
nkÎG ;<tDiHtä:tVhdä<vø
sHgÎS uäNhgöHlN  iHtä:  ̈kS
hdÁH;D ,d„ÎHlC lÈH[L fÎ„äHm<
[<vnË >d< lÈH[L                    ;VdöéH‰ ̀Ḧõ
;ÂH‰.hgNdK s„ÎÂHkH lÈH[L vË
;ÂH‰ s<hólÈH[L                     ;„<ã fV,\
uäNhg™éH, hdöHiH;<lÈH[L                     hså<vjÎÁ+
uêÂHË f<;HvÏlÈH[L               séHvÍ sVô f„æVhn
>ké<kD sÂÁÎ< lÈH[L                    fVdöé<‰ sÎéD
nkÎG fHvkÎI lÈH[LiHvjC .

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  j<lHõ ̀HvjD    sVlVfD ̂h,j< >n,
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tVkHkN, l<s„Vhnv,hcÍ fHË                   =ḦjHsVhÏ
sVoÎ< v,;J nv,hcÍ fHË                        kHsÎ<kH‰ .
säHséÎK s<sH nv,hcÍ fHË                   hdÁNdåÁNdÁJ
o<cÍ lHvdH oÎÂÁC   lNhtU                         hj„éÎ¥<lHnvdN
säHséÎK ;<hjSlNhtU               hså<vjÎÁ+ gÎöä<Ë
ndæ< =<ndKlNhtU,gC
lHvjÎK ;HsHvõ lNhtU                   h‰.hÏ.=„¥öD
v,kHgN, >vhmò< lNhtUfHvs„<kH
g<mÎC v,nvdæC  lNhtU  kHsÎ<kH‰
>g™<kö< hsåÎÁ< lNhtU  ;HndC
lHjÎHõ h,gÎ<dVhlNhtU  kH<̀gD
lHjÎHõ ,dÁHlNhtU  vÊ
v,nvdæ< fÁéHk¥<v iHtä: jHjÁÈHÊ
hvköé< ,hg<vnÍ  iHtä:                  vmH‰ lHnvdN
tÎ„ÎåI ;HvfHd<iHtä:kHsÎ<kH‰
lHjÎHõ ,sÎÁ<  iHtä:  ̈jCd<
>vhs¥HméH iHtä: t±lÎÁæ<
tH;<kN, ̀„ÎöéVÏiHtä:                   lÁîöéVd<kHdéN
lHvjÎK sHjVdHk<lÈH[L hlå<gD
tH;<kN, j<võ  lÈH[L                h,v̈kN, sÎéD
nhv,dK k<kÎC lÈH[L  gÎ<v<̀‰
kÎ¥<ṏ g<C̀   lÈH[L h,kH‰
g<mÎC s<hvclÈH[L kHsÎ<kH‰
hndÁö<Ë ;H,hkD  lÈH[L,dHvmH‰

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  g<mÎC s<hvc   sVlVfD ̂ ndI.=< >g<kö<
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;ÎL sá<k+ d< nv,hcÍ fHË  hgúäHã uVföéHË
[< iÎ<Ë ,,nv,hcÍ fHËh,göHË
s<k+ f<Ê ;á<Ë nv,hcÍ fHË]<kä<μ
;ÎL d<k+ =<,ËlNhtUh,göHË
;ÎL [ÎK s<lNhtU ]<kä<μ
i<k+ ]<‰lNhtU nhmæ<
;ÎL lÎK [HmIlNhtUkH<̀gD
;<,Ë ;Î<k+ ,,ËlNhtU                            =HläH h,sH;H
;ÎL l<Ë i<hË lNhtU  ]<kä<μ
;ÎL jHmI i<hË lNhtU h,göHË
]< d< lÎKlNhtU nhmI.[<Ë
d<Ë [<k+ =Î<  lNhtU sá<‰
[<k+ ,, d<k+iHtä: hgöN
gD [HmI sHk+iHtä:lHdÁéS
;<, ]Hk+ i<Ë  iHtä: ]<kä<μ
i<hk+ hdK fá<ÊiHtä:                     hgÂåÎH;<
kH sHk+ i<iHtä:sá<‰
s<Ë [<Ë i<  iHtä:aHkN,k+

H̀d: sá<k+ i< iHtä:  ]<kä<μ
s<k+ lÎK ;Î< iHtä:]<kä<μ
[á<k+ ,, dá<k+iHtä:                      tVhdä<vø
gD ;Hk+ hdKiHtä:lHd<v;H
s<Ë iÎ<k+ lÎK  lÈH[L jHjÁÈHÊ
i<hk+ iD ]HËlÈH[L  ,g<c
i<hk+ h,Ï [<lÈH[L                    hgÂåÎH;<
]< =<mI s<k+ lÈH[L]<kä<μ .

kHÊ        ̀öJ       fHaæHÍ 

  s<Ë iÎ<k+ lÎK   sVlVfD ̂`Hm<g< fÁé<
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قطر قطر || اکوادور | سنگال | هلند

    قطر
در حالى که رســیدن به مراحل باالتــر احتماالً فراتر از قدرت 
قهرمان جام ملت هاى آســیا است، اما آنها در گروهى هستند که 
باید امکان رســیدن به مرحله حذفــى را براى خود فراهم کنند. 
تنها یک کشور میزبان نتوانسته است مرحله گروهى جام جهانى 
را پشت ســر بگذارد و قطر تالش خواهد کرد تا از دومین شدن 
خود جلوگیرى کند.  قطر تنها تیمى در تاریخ مســابقات خواهد 
بود که در جام جهانى بازى مى کند بدون اینکه سابقه حضور در 
مســابقات جام جهانى را داشته باشد که این هم به لطف میزبانى 
برایش بدست آمده اســت. آفریقاى جنوبى در سال 2010 تنها 
کشور میزبانى بود که نتوانست از دور اول عبور کند. شش میزبان 
برنده این تورنمنت شده اند که آخرین آنها فرانسه در سال 1998 

است.
قهرمانان جام ملت هاى آســیا 2019 دعوت هــا را براى بازى در 
کوپــا آمریکا 2019 و جام طالى کونــکاکاف 2021 با نمایش هاى 
قابل احترام در هر رقابت پذیرفتند. آنها در کوپا آمریکا با نتیجه 0-2 
مغلوب آرژانتین شدند و با شکست 1-0 مقابل آمریکا به نیمه نهایى 
جام طالیى رسیدند. قطر سپس به دعوت یوفا 10 بازى دوستانه در 

اروپا انجام داد تا تجربه بازى بیشترى داشته باشد. 
در ماه ســپتامبر، قطر پس از شکســت 2-0 مقابــل کانادا در 
دیدارهاى دوستانه در اتریش، با شیلى به تساوى 2-2 رسید. سپس 
قطرى ها در یک بازى دوســتانه دیگر در ماه اکتبر گواتماال را 0-2 
شکســت دادند. قطر ترکیب 5-3-2 را ترجیح مى دهد که به شدت 
به ضدحمالت براى ایجاد موقعیت هاى گلزنى متکى اســت. حسن 
الحیدوس باتجربه ترین بازیکن قطر است. او بیش از 160 بازى براى 
تیم ملى انجام داده اســت و این مهاجم داراى مهارت بازى سازى و 
گلزنى است.  اکرم عفیف یک وینگر سرزنده است که قبل از بازگشت 

به قطر مدت کوتاهى در بلژیک و اسپانیا بازى کرد.

    هلند
با از دست دادن جام جهانى 2018، انتظار مى رود هلند در این 
گروه در صدر قرار گیرد و امیدوار باشد که سرانجام به طلسم خود 
پایان دهد.آنها بیش از هر کشور دیگرى (سه بار) بدون قهرمانى 
در جام جهانى نایب قهرمان شده اند. 8 سال پس از رساندن هلند 
به نیمه نهایى در برزیل، لوئیس فن خال بازگشــته است تا اولین 

قهرمانى کشورش در جام جهانى را به خانه بیاورد.
توانایى تاکتیکى و رهبرى فن خال براى تیمى ضرورى اســت 
که در مسابقات قهرمانى اروپا ســال گذشته تحت هدایت سلف 
خود فرانک دى بوئر نتوانســت به مرحله یک چهارم نهایى برسد. 
این تیم از زمانى که فان خال 71 ســاله براى سومین بار پس از 
کناره گیرى فرانک دى بوئر هدایت این تیم را برعهده گرفت، در 
15 بازى شکست نخورده است و دو بار بلژیک را در راه صعود به 

فینال لیگ ملت ها شکست داد.
موفقیت فن خال در خارج کردن تیم هلندى از یک شــرایط 
بــد در حالى رقم خورد که او چند ماه پیش اعالم کرد که با نوع 
تهاجمى ســرطان پروستات دست و پنجه نرم مى کند. او صریحاً 
از قطر به عنوان میزبان مســابقات انتقاد کرده و آن را تصمیمى 

"مضحک" با انگیزه منافع تجارى خوانده است.
بحث در میان هواداران هلندى در هر تورنمنت مهمى در مورد 
اینکه آیا هلند با ترکیب مورد عالقه خود شامل چهار مدافع، سه 
هافبک و ســه مهاجم بازى خواهد کرد یا خیر، در جریان است. 
کنار گذاشــتن سیستم 4-3-3 بخشى از دالیلى بود که دى بوئر 
در یورو 2020 مــورد بى مهرى قرار گرفت، اما انتظار نداشــته 
باشــید که فن خال فوراً به سیستمى برگردد که بازیکنان جوان 

هلندى با آن آشــنایى زیادى ندارند. او امسال سیستمى را با سه 
مدافع، چهار هافبک، دو مهاجم و یک بازیکن درســت پشت سر 
مهاجمان اجــرا مى کند. ممفیس دیپاى که یکى از ســتاره هاى 
هلنــد در جام جهانى برزیل بود، این روزهــا اغلب روى نیمکت 
بارســلونا در حال تماشاى روبرت لواندوفسکى دیده مى شود. فان 
خال در گذشــته گفته بود که فقط بازیکنانى را انتخاب مى کند 
که به طور منظم فوتبال باشــگاهى بازى مى کنند. او براى دپاى 
که در راه تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ هلند است، استثنا 
قائل شده است آخرین گل دپاى در مقابل ولز در ماه ژوئن، تعداد 
بازى هاى ملى هاى او را به 42 رســاند و با کالس یان هانتالر در 
رده دوم فهرســت قرار گرفت. رابین فن پرسى با 50 گل تنها در 

صدر است.

    اکوادور
اکوادور پس از به ثمر رســاندن باالترین تعداد گل هاى تاریخ 
خود (27) در طول رقابت هاى مقدماتى، با داشتن جوان ترین تیم 
منطقه آمریکاى جنوبى با متوســط ســنى 25 سال و 334 روز، 
یکى از تیم هاى جذاب خواهد بود. این چهارمین دوره حضور این 

کشور در جام جهانى از سال 2002 خواهد بود.
گوستاوو آلفارو اگرچه انتخاب اول اکوادور نبود اما به هر حال 
ســرمربى تیم ملى این کشــور در جام جهانى قطر خواهد بود. 
این مربى آرژانتینى که در بوکاجونیورز کار مى کرد، در آگوســت 
2020 هدایــت تیم اکوادور را از یــوردى کرایف تحویل گرفت؛ 
کســى که به دلیل شیوع کرونا حتى یک بار هم تیم را در زمین 
هدایــت نکرد.تیم جوان و فیزیکى اکوادور در مســابقات مقدماتى 
آمریکاى جنوبى بسیار موثر بود و 18 امتیاز از 26 امتیاز خود را در 
بازى خانگى به دست آورد. دو بازى دوستانه مقابل عربستان سعودى 
و ژاپن در ماه سپتامبر به سواالتى در مورد توانایى این تیم در گلزنى 
منجر شده اســت. والنسیا بهترین گلزن این تیم در هیچ یک از دو 
بازى موفق به گلزنى نشد. آلفارو هم قبًال در مورد قدرت گلزنى تیم 
ابراز نگرانى کرده بود. از دیگر گزینه هاى او مى توان به مایکل استرادا، 
رناتو ایبارا، آنجل منا و جورکائف ریسکو اشاره کرد. اما آنها هم اخیرا 
نتوانســته اند براى تیم ملى گلزنى کنند.اکوادور پس از کشمکش 
قانونى طوالنى در جام جهانى بازى خواهد کرد. شــیلى و پرو در 
مورد ملیت بایرون کاستیو، هافبک این تیم شکایت کردند. اندکى 

پــس از اینکه اکوادور حضور خود را در جام جهانى تضمین کرد، 
فدراســیون فوتبال شیلى ادعا کرد که کاستیو در واقع کلمبیایى 

بوده و بنابراین واجد شرایط نیست.

    سنگال
ســنگال، قهرمان جام ملت هاى آفریقا، تنها تیمى است که به 
عنوان قهرمان آفریقا در قرن بیست و یکم به جام جهانى مى رسد. 
آنها امیدوارند از تیم نیجریه اى که در ســال 2014 از گروه خود 
صعود کرد، الگوبردارى کنند. تیم سنگال کنونى که با بازیکنانى 
از لیگ هاى برتر اروپا همراه اســت، براى بســیارى بهترین تیم 
آفریقایى است که تا به حال به جام جهانى رفته است. این امیدها 
را افزایش داده اســت که سنگال بتواند اولین تیم آفریقایى باشد 
که به نیمه نهایى جام جهانى مى رسد.سادیو مانه مصدوم آشکارا 
بزرگ ترین ســتاره تیم اســت و تیم را هدایت مى کند، اما ادوارد 
منــدى دروازه بان، کالیدو کولیبالى مدافع، ادریســا گیه و چیخو 
کویاته و اســماعیلى سار نشان مى دهند ســنگال کیفیت باالیى 
دارد. قهرمــان آفریقا وقتى در بازى افتتاحیه خود در جام جهانى 
با هلند بازى مى کند، به همگان ایده بهترى درباره جایگاهش در 
فوتبال جهان و اینکه آیا پتانسیل تاریخ سازى را دارد، خواهد داد. 
مندى و کولیبالى ممکن اســت به اندازه مانه براى سنگال مهم 
باشــند. این دو بازیکن چلسى در پست هاى خود جزو بهترین هاى 
جهان هستند و به سنگال آن گونه استحکام را مى دهند که در جام 
جهانى به آن نیاز دارد، جایى که آزمون هاى دفاعى آن بسیار سخت 
تر از جام ملت هاى آفریقا خواهد بود.اما بهترین بازیکن نســل خود 
آفریقا با آخرین شانس خود براى تأثیرگذارى بزرگ در جام جهانى 
روبرو اســت. او انتقال آرامى از لیگ برتر به بوندسلیگا داشته است و 
در حال حاضر به طور منظم براى بایرن مونیخ گلزنى مى کند. بهترین 
عملکرد سنگال در جام جهانى اولین حضورش در سال 2002 بود، 
زمانى که فرانسه مدافع عنوان قهرمانى را در یکى از بازى هاى بزرگ 
مســابقات شکست داد و پس از کامرون در سال 1990 دومین تیم 
آفریقایى شــد که به یک چهارم نهایى رسید. سیسه از سال 2015 
هدایت این تیم را برعهده دارد. نمونه اى نادر از یک مربى بین المللى 
کــه مدت زمان طوالنى ترى براى ســاختن تیم بــه آن وقت داده 
مى شود. او این ایمان را با کسب عنوان قهرمانى آفریقا در سال جارى 

جبران کرد، کارى که به عنوان کاپیتان نتوانست انجام دهد.

AA  گــروهگــروه

در انتظار شگفتى یا یک پایان ساده؟در انتظار شگفتى یا یک پایان ساده؟
 عرفان خماند
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    ایران
اولین بازى تیم ملى ایران در جام جهانى، ســخت ترین بازى 
آنها محســوب مى شود. در ژانویه امسال، ایران نه تنها با شکست 
1-0 عراق براى سومین دوره متوالى خود را به جام جهانى رساند، 
بلکه یکى از راحت ترین و مقتدرانه ترین صعودهاى خود را جشن 
گرفت. کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى ایران پس از بازگشت 
مجدد به فوتبال ایران در اوایل ســپتامبر گفت: " خدا را شــکر 
که مقابل انگلیس بازى مى کنیم. ما دوســت داریم مقابل بهترین 
تیم هاى جهان بازى کنیم. انگلیس یکى از بهترین تیم هاى اروپا 
اســت، ایران یکى از بهترین تیم هاى آسیا است، به همین دلیل 

است که ما اینجا هستیم تا بازى هاى خوبى انجام دهیم".
ایران هرگز از دور اول صعود نکرده است. این تیم در پنج جام 
جهانى حضور داشته و اولین حضورش در سال 1978 بوده است. 
ایران در جام جهانى 1998 فرانسه در یکى از به یاد ماندنى ترین 
بازى هاى تاریخ مســابقات که عمدتاً به دلیل پس زمینه سیاسى 
دو کشور بود، آمریکا را 2-1 شکست داد. حمید استیلى و مهدى 
مهدوى کیا قبل از اینکه برایان مک براید در اولین پیروزى ایران 
در جــام جهانى گل دیرهنگام آمریــکا را بزند، دو گل ایران را به 
ثمر رساندند. البته هیچ کدام از تیم ها از گروه خود صعود نکردند. 
طارمى 30 ساله در بهترین زمان به اوج فوتبالش رسیده است. 
تیم کى روش احتماالً بدون سردار آزمون، مهاجمى که در اوایل 
اکتبر در حین گرم کردن براى لورکوزن، دچار پارگى عضله ساق 
پا شــد، در مسابقات حضور خواهد داشــت. ایران در دیدارهاى 
دوســتانه اخیر با نتیجه یک بر صفر اروگوئه را شکســت داد و با 

سنگال به تساوى یک بر یک دست یافت.
کى روش در اوایل ســپتامبر به عنوان سرمربى تیم ملى ایران 
به جاى دراگان اسکوچیچ انتخاب شد. این چهارمین جام جهانى 
کــى روش خواهد بود. او در ســال هاى 2014 و 2018 هدایت 
ایران را برعهده داشــت و در سال 2010 مربى کشورش پرتغال 
بود. این مربى از ترکیب هاى مختلفى اســتفاده مى کند و بیشتر 

تفکر دفاعى دارد.

    انگلیس
انگلیس پس از دهه ها عملکرد ضعیف کشــورى که این بازى 
را اختراع کرده بــود، در تورنمنت هاى بزرگ فوتبال در مســیر 
درســتى حرکت کرده است. بنابراین، آیا انگلیس در مسیر کسب 
اولین عنوان بین المللى مــردان از زمان جام جهانى 1966 قرار 
دارد؟ نتایــج اخیر نشــان مــى دهد که خیر. تیمى که توســط 
گرت ســاوتگیت هدایت مى شود، شش مســابقه بدون برد دارد، 
طوالنى ترین دوره اى که تیــم ملى تا به حال بدون پیروزى وارد 

یک تورنمنت بزرگ شده است.
برخى از بازیکنان شــرایط خوبى ندارند یا اصًال براى باشــگاه 
خــود بازى نمى کنند. برخى از پســت ها مانند دفاع میانى، دفاع 
چپ، هافبک مرکزى کیفیت باالیى ندارند و هنوز در مورد توانایى 
تاکتیکى و انعطاف پذیرى ســاوتگیت در بــازى، به خصوص در 

بزرگترین مسابقات، تردید وجود دارد.
رحیم استرلینگ مى گوید: "ما همیشه براى بردن تحت فشار 
هســتیم. ما اکنون فرصــت بزرگى در زمســتان داریم تا بیرون 
برویم و دوباره نشــان دهیم که چه کارى مى توانیم انجام دهیم." 
رسانه هاى انگلیسى مى توانند نقش مهمى در ماندن سرمربى تیم 
فوتبال انگلیس در سمت خود داشته باشند، چیزى که ساوتگیت 
ماه گذشــته به آن اذعان کرد و به نظر مى رســد که حمایت از 

ساوتگیت در آستانه جام جهانى جالب نیست.
این بدان معناســت که اگر انگلیس نتواند از گروه خود خارج 

شــود یا در مرحله یک شانزدهم نهایى یا حتى یک چهارم نهایى 
حذف شود، ممکن است فشــار روى ساوتگیت به قدرى افزایش 

یابد که او پس از شش سال هدایت تیمش را ترك کند.
براى ســال ها، مشــکل برجســته انگلیس در مســابقات 
بــزرگ، عدم کنترل این تیم در خط هافبک مرکزى اســت. 
به نظر نمى رســد که این مشــکل در قطر حل شــود. براى 
ایــن جام جهانى، قرار اســت دکلن رایس و جــود بلینگهام 
بــه عنــوان دو بازیکن خط میانى حضور داشــته باشــند و 
کالویــن فیلیپــس احتمــاالً به دلیــل مصدومیــت در قطر 
حضــور نخواهد داشــت. رایس و بلینگهــام نقاط قوت خود 
را دارند؛ اولى انــرژى بى حد و حصرى دارد، دومى یکى از 
با اســتعدادترین بازیکنان جوان اروپاســت اما برگزارى یک 
مســابقه بین المللى ســطح باال ممکن اســت در این مرحله 

باشد. آنها  توان  از  فراتر 
هــرى کین بهترین گلزن جام جهانى 2018 با 6 گل بود و 4 
گل دیگر در یورو 2020 به ثمر رساند. اگر او با همین روند ادامه 
دهد، تا پایان جام جهانى بهترین گلزن تاریخ انگلیس خواهد بود. 
مهاجم تاتنهام 51 گل براى انگلیس به ثمر رســانده است که دو 

گل کمتر از مجموع گلهاى وین رونى براى تیم ملى است.

    ولز
هنگامى که مایکل شین، بازیگر سرشناس ولزى یک سخنرانى 
هیجــان انگیز قبل از جام جهانــى را در کمپ تمرینى تیم ایراد 
مى کــرد، بازیکنان و کادر مربیگرى همگى ســکوت کرده بودند. 
شین با ترکیب دو زبان ولزى و انگلیسى، از امید و طغیان صحبت 
کرد. او به مربى فقید تیم، گرى اسپید اشاره کرد و رئیس جدید، 

راب پیج، را تشویق کرد که کتاب تاریخ را براى ولز ورق بزند.
بــراى اولین بار از ســال 1958، ولزى ها در بزرگترین صحنه 
فوتبال بازى خواهند کرد. اوج پیشــرفت تدریجى که همزمان با 
حضور یکى از بهترین بازیکنان جهان گرت بیل، بوده اســت. بیل 
که در ســال 2013 با 100 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست، 
گران تریــن بازیکن فوتبال بود. او به ولز کمک کرد تا به دو دوره 
اخیر جام ملت هاى اروپا و حتى به نیمه نهایى یورو 2016 برســد 
و اکنون پس از 64 ســال اولین جــام جهانى خود را تجربه کند. 
این مسابقاتى اســت که بزرگان ولز مانند رایان گیگز، یان راش، 

مارك هیوز و نویل ســاوتهال هرگز به آن نرسیدند. چیزى که به 
طور فزاینده اى در مورد بیل به نظر مى رسد، این است که دوران 
حرفه اى باشــگاهى اش پس از ترك مادرید و انتقال به تیم لس 

آنجلس اف سى، رو به افول است.
این مهاجم 33 ســاله کــه مرتباً دچار مصدومیت مى شــود، 
بهترین عملکرد خود را براى تیــم ملى ولز بروز خواهد داد. این 
ممکن است آخرین حضور مهم او در سطح بین المللى باشد. البته 
چه کســى مى داند، شاید در هر ســطحى و چه صحنه اى بهتر از 

جام جهانى براى ترك همیشگى فوتبال.
تنها حضور ولز در جام جهانى در ســال 1958 بود؛ جایى که 
این تیم قبل از شکســت 1-0 مقابل برزیل به مرحله یک چهارم 
نهایى رسید. پشیمانى بزرگ ولز این بود که جان چارلز نتوانست 
در مقابل برزیل بازى کند.  چارلز، ملقب به غول مهربان، یکى از 
بهترین مهاجمان جهان در آن زمان بود و فوتبال باشگاهى خود 

را در یوونتوس دنبال مى کرد. 
پیج امیدوار اســت که آرون رمزى، هافبک باتجربه - بتواند به 
اندازه کافى موثر باشد و در تمام بازى هاى مرحله گروهى حضور 
داشته باشد. در حالى که برنان جانسون 21 ساله در اولین فصل 
حضورش در لیگ برتر با ناتینگهام یک مهاجم با اســتعداد نشان 
داده اســت. دنیل جیمز یکى از ســریع ترین بازیکنان تورنمنت 
خواهد بود، اما وینگر فوالم اغلب نمى تواند از فرصت هاى بهترین 

استفاده را ببرد.

    آمریکا
کریستین پولیسیچ به عنوان برترین بازیکن تیم ایاالت متحده 
روى نیمکت باشگاهش سنجاق شــده است و این فصل تنها دو 
بــازى را از ابتدا به میدان رفته اســت. دو دروازه بان این تیم به 
لیگ دسته دوم انگلیس تنزل یافتند و دروازه بان سوم حتى یک 
دقیقه هم در لیگ برتر فرصت بازى پیدا نکرده است. آمریکایى ها 
پس از ناکامى در رســیدن به جــام جهانى 2018 با تیمى که به 
احتمــال زیاد جوان ترین تیم در بین 32 کشــور خواهد بود، به 
جام جهانى بازگشتند، تیمى که با استعدادترین نسل این کشور 
نامیده مى شود، اما ناســازگار و بى ثبات است. آنها پس از باخت 
در روز آخــر تنها به دلیل تفاضل گل، شــانس صعود از منطقه 

کونکاکاف را به دست آوردند.

BB  گــروهگــروه

نبرد در باالترین رنکینگ گروهى جامنبرد در باالترین رنکینگ گروهى جام
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    عربستان
هروه رنارد فرانسوى تیم دیگرى را در جام جهانى هدایت مى کند 
و این بار پس از مراکش در ســال 2018، مســئولیت عربستان را 
برعهده دارد و دوباره قرعه کشــى براى او مانند ســال 2018 اصال 
دلچسب نبوده است.  مراکش چهار سال پیش در روسیه در گروهى 
که پرتغال و اســپانیا حضور داشتند، زودهنگام حذف شد. رنارد 54 
ساله تنها مربى اى است که دو تیم ملى مختلف را به عنوان قهرمانى 
جام آفریقا هدایت کرده اســت: زامبیا در سال 2012 و ساحل عاج 
سه سال بعد. جالب است بدانید رنارد در اواخر دوران بازیگرى خود 
به عنوان سرایدار کار مى کرد تا مخارج زندگى خود را تامین کند و 
در نهایت شــرکت نظافتى خود را در حالى که مجوز مربیگرى خود 
را دریافــت مى کرد راه اندازى کرد. رنــارد به مراکش کمک کرد تا 
براى اولین بار در 20 ســال گذشــته به جام جهانى صعود کند، اما 
پس از خروج غافلگیرانه از جام ملت هاى آفریقاى2019 از ســمت 
خود کناره گیرى کرد.بالفاصله پس از آن تماســى از خاورمیانه آمد. 
سعودى ها هزینه هاى گزافى را از طریق صندوق دارایى پادشاهى در 
ورزش هاى مختلف خرج مى کنند که به گفته منتقدان بخشــى از 
تالش براى پنهان کردن سابقه ضعیف حقوق بشر این کشور است. 
شاهین سبز تحت هدایت رنارد در صدر گروه خود و باالتر از ژاپن و 

استرالیا براى ششمین بار به جام جهانى راه یافتند.
چهار ســال پیش در روسیه ، ســعودى ها با نتیجه 5-0 از میزبان 
شکست خوردند و 1-0 به اروگوئه باختند. محمد صالح در اوایل بازى 
آخر گروهى که براى مصر و عربســتان جنبه تشریفاتى داشت مصر را 
1-0 جلو انداخت اما الدوسارى بازى را به تساوى کشاند. سلمان الفرج 
در وقت هاى تلف شده زننده گل برترى عربستان شد تا این تیم به 12 
بازى بدون برد خود در 5 دوره حضور در جام جهانى پایان دهد. همچنان 
الدوسارى بهترین بازیکن عربستان است. این تیم در چهار بازى دوستانه 
متوالى در برابر ســه تیم از آمریکاى جنوبى و همچنین مقابل آمریکا 
با مشــکل گلزنى مواجه بوده و دست خالى زمین را ترك کرده است. 
عربستان تنها یک بار در سال 1994 به مرحله یک هشتم نهایى رسیده 
اســت. این کشور پس از آن به ســه جام جهانى بعدى راه یافت اما در 

سال هاى 2010 و 2014 این مسابقات را از دست داد.

    آرژانتین
لیونل مســى در میان سالى همچنان یکى از بهترین بازیکنان 
دنیا اســت و در پنجمیــن و احتماال آخرین جــام جهانى خود 
رهبرى آرژانتین را بر عهده خواهد داشــت. مســى 35 ساله در 
مصاحبــه اى گفــت: "نمى دانم کــه آیا ما شــانس بزرگى براى 
قهرمانى محسوب مى شــویم یا نه، اما معتقدم آرژانتین همیشه 
براى تاریخ خود، معنى آن و حتى بیشتر از آن براى اینکه چگونه 
به اینجا رســیدیم، محبوب است." مسى به کشورش کمک کرد 
تــا با قهرمانى آرژانتین در کوپا آمریکا در ســال 2021 به دورى 
از قهرمانى 28 ســاله خود پایان دهد. ایــن اولین قهرمانى مهم 
مســى در تیم ملى بود. این تیم همچنین با شکست ناپذیرى در 
35 بــازى متوالى رکورد بازى هاى ملى بدون شکســت را به نام 
خود ثبت کرده است.کمتر کسى باور داشت که لیونل اسکالونى، 
پس از اینکه چهار ســال پیش با تجربه کمى در این کار داشت، 
هدایت تیم را برعهده گرفت، به موفقیت برسد. او مربى تیم هاى 
جوانان مایورکا و دســتیار خورخه ســامپائولى در سویا و بعداً در 
آرژانتین بود. اما تحت هدایت اســکالونى، آرژانتین باالخره یک 
بار دیگر قهرمان شــد و در ماه ژوئن، با پیروزى 3-0 مقابل ایتالیا 
قهرمان اروپا در ورزشــگاه ومبلى، رکورد شکست ناپذیرى خود 
را باطل کرد. اســکالونى اســتعدادهاى جدیدى از جمله امیلیانو 
مارتینز، کریســتین رومرو و لئاندرو پاردس و رودریگو دى پل را 

مورد اســتفاده قرار داد. او همچنین مسى و نیکالس اوتامندى و 
آنخل دى ماریا را دور خود جمع کرد.این مربى 44 ساله آرژانتین 
را از وابستگى به مســى رها کرد. این تیم هم در حمله و هم در 
دفاع مســتحکم است و از ابتداى سال 2020 در هیچ مسابقه اى 
شکست نخورده است. قهرمانى در جام جهانى همچنان بزرگترین 
خواسته مسى است و کسب آن در سال جارى به منزله اداى احترام 
به دیگو مارادونا است که در سال 2020 در سن 60 سالگى درگذشت.

برنده هفت بار توپ طال در کنار دى پل، پاردس و جیووانى لو سلسو 
بازى خواهد کرد که در اوایل دوران حرفه اى خود در پســت قدیم 
مســى بازى مى کنند. این موقعیت باید مسى را از مسئولیت خلق 
موقعیت رها و او را به محوطه جریمه نزدیک کند. مســى با 90 گل 
در 165 بازى بهترین گلزن تیم ملى است. او در دوران سرمربیگرى 

اسکالونى 25 گل به ثمر رسانده است. 

    مکزیک
مکزیــک در هر یک از هفت جام جهانى گذشــته به دور حذفى 
رسیده، اما به مرحله یک چهارم نهایى یا بازى پنجم نرسیده است. 
ایــن تیم در حالى به قطر رفتــه که در مدت اخیر به دلیل عملکرد 
ضعیف و موجى از مصدومیت هاى بازیکنان کلیدى تحت فشار قرار 
گرفته است. هکتور هررا هافبک مکزیکى که قبل از امضاى قرارداد با 
هیوستون دینامو در MLS امسال براى اتلتیکو مادرید بازى مى کرد، 
گفت: "ما فقط باید با ذهنیتى بسیار قوى به آنجا برویم، با انگیزه اى 
بسیار قوى که بتوانیم تاریخ را در قطر بنویسیم".رائول خیمنز که به 
عنوان مهاجم براى ولورهمپتون بازى مى کند، از ناحیه کشــاله ران 
آسیب دیده و خسوس کورونا دچار شکستگى نازك نى شده که او را 
از جام جهانى باز داشته است. مکزیک در مرحله مقدماتى کونکاکاف 
پس از کانادا و جلوتر از ایاالت متحده دوم شــد  اما تیم مارتینو در 
پنج بازى آخر مقدماتى خود تنها چهار گل به ثمر رســاند، علیرغم 
اینکه خیمنز و کورونا را در اختیار داشــتند.پس از دو بازى دوستانه 
مقابل پرو و   کلمبیا، ال ترى تنها در دو دیدار از هفت بازى اخیر خود 
پیروز شده است. در این گروه انتظار مى رود آرژانتین از گروه صعود 
کند و بازى افتتاحیه بین لهستان و مکزیک باید در تعیین دیگر تیم 
صعودکننده گروه تاثیرگذار باشد. مکزیک در 17 جام جهانى حضور 
داشته است. این تیم دو بار به مرحله یک چهارم نهایى رسید، ابتدا 
در ســال 1970 و بار دیگر در سال 1986. مکزیک میزبان هر دوى 

این مسابقات بود.با وجود اینکه مکزیک درگیر مصدومیت مهاجمان 
خود است، مارتینو به طور قطع قبل از بازى هاى دوستانه سپتامبر 
اعالم کرد که خاویر "چیچاریتو" هرناندز بخشــى از تیم این تیم در 
جام جهانى نخواهد بود. چیچاریتو در سه جام جهانى بازى کرده و با 
52 گل بهترین گلزن تاریخ مکزیک است. به نظر مى رسد مکزیک به 
بازیکنان کهنه کار خود از جمله اوچوا، هررا و آندرس گواردادو تکیه 
کرده اســت، اگرچه فهرست 26 نفره براى جام جهانى هنوز منتشر 
نشده. اوچوا 37 ساله و گواردادو 26 ساله در چهار دوره جام جهانى 

بازى کرده اند. هررا 32 ساله در دو دوره بازى کرده است.

    لهستان
دورنماى جام جهانى لهستان تنها به رابرت لواندوفسکى بستگى 
دارد. مهاجم 34 ساله بارســلونا به خوبى قدرت تهاجمى خود را از 
بایرن مونیخ به لیگ اسپانیا منتقل کرده است. لواندوفسکى در ماه 
مارس با زدن گل ابتدایى پیروزى 2-0 مقابل سوئد در بازى پلى آف، 
لهســتان را راهى جام جهانى کــرد و در 129 بازى، تعداد گل هاى 
خود را براى تیم ملى به 75 رساند. اما زمان براى لواندوفسکى مانند 
بازیکنان بزرگ دیگر این کشور مانند گرژگورز التو و زبیگنیو بونیک 
که دوران طالیى فوتبال لهســتان را در دهه هــاى 1970 و 1980 
رهبرى مى کردند، رو به اتمام اســت. لهستان در چهار جام جهانى 
متوالى شرکت کرد و در سال 1974 در آلمان غربى و در سال 1982 

در اسپانیا سوم شد.
لواندوفسکى، در هر جایى که بازى کرده، گلزنى کرده است. او در 
384 بازى بوندســلیگا براى بایرن و بوروسیا دورتموند، 312 گل به 
ثمر رســانده است. تنها جایى که او گلزنى نکرده، جام جهانى است. 
لواندوفســکى در تنها حضور قبلى خود در روسیه در سال 2018، 
زمانى که لهستان پس از باخت به سنگال و کلمبیا از مرحله گروهى 
حذف شد، موفق به گلزنى نشد و تنها گل هاى این تیم را یان بدنارك 

و گرژگورز کریچوویاك به ثمر رساندند. 
لهستان قرار بود در بازى پلى آف مقدماتى جام جهانى در مسکو به 
مصاف روســیه برود اما در اعتراض به جنگ از شرکت در آن خوددارى 
کرد. فیفا متعاقباً روسیه را از مسابقات حذف کرد و به لهستان اجازه داد 
تا در مرحله بعد به مصاف سوئد برود. همچنین ماسیج ریبوس مدافع تیم 
ملى پس از امضاى قرارداد دو ساله این بازیکن با تیم روسیه اسپارتاك 

مسکو در 11 ژوئن توسط میشنیویچ از تیم ملى کنار گذاشته شد.

CC  گــروهگــروه

اینجا جدال میان مکزیک و لهستان است!اینجا جدال میان مکزیک و لهستان است!
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فرانسه فرانسه || استرالیا  استرالیا || دانمارك  دانمارك || تونس

    فرانسه
کیلیان امباپه چهار سال پیش به فرانسه کمک کرد تا قهرمان 
جام جهانى شــود و در این روند تبدیل به یک فوق ســتاره شد. 
این بار، این مســابقات مى تواند به عنوان یک فرار خوش آیند از 
فشارهاى پارى سن ژرمن و همچنین فرصتى براى بازى در پست 
مورد عالقه او باشــد. براى کریم بنزما، این فرصتى براى نشــان 
دادن اســتعدادهایى اســت که او را در نزدیک به 35 سالگى به 
کســب توپ طالى معتبر رساند. مســیرهاى آنها در قطر بسیار 
متفاوت اســت.هنگامى که امباپه 19 ســاله چهار سال پیش در 
فینــال جام جهانى گلزنى کرد، جوانتریــن بازیکنى بود که پس 
از پله در ســال 1958 موفق به گلزنى در دیــدار تعیین کننده 
شده اســت. بنزما در آن زمان به مسکو نزدیک نبود زیرا مهاجم 
رئال مادرید از تیم ملى تبعید شــده بود.اگرچه آنها در مسابقات 
قهرمانى اروپا ســال گذشته با هم بازى کردند، اما بنزما به تازگى 
به جمع آبى ها بازگشته بود و رابطه اش با امباپه اصال خوب نبود. 
با گذشــت زمان آنها نشــان دادند که چقــدر در کنار هم موثر 
هســتند. بنزما پس از کریستیانو رونالدو با 329 گل در فهرست 
گلزنــان مادرید در رده دوم قرار دارد. امباپــه که انتظار مى رود 
رکــورد 200 گل ادینســون کاوانى در پاریــس را در این فصل 
بشکند، در حال حاضر 28 گل براى فرانسه به ثمر رسانده است. 
بنزمــا 37 بازى ملى دارد و در 16 بازى ملى گذشــته خود 10 
گل به ثمر رســانده است.دشان خط حمله اى دارد که مورد غبطه 
فوتبال جهان است و دو دروازه بان خوب به نام هاى هوگو لوریس 
کهنه کار و مایک میگنان را درون دروازه دارد. ژیرو براى برابرى 
با رکورد ملى تیرى آنرى که 51 گل اســت، به دو گل نیاز دارد. 
اما دشــان ممکن است آنتوان گریزمان را که با اتلتیکو مادرید به 
فرم خوب خود بازگشــته، ترجیح دهد. اما دشان مشکالت جدى 
از حیــث مصدومیت بازیکنان اصلى خط دفاع و هافبک دارد. پل 
پوگبا، از ماه آوریل بازى نکرده و به دلیل مصدومیت جام جهانى 
را از دســت داده است. انگولو کانته یکى دیگر از بازیکنان کلیدى 
موفق فرانســه در جام جهانى روسیه بود. اما هافبک چلسى پس 
از عمل جراحــى به دلیل مصدومیت همســترینگ، چند ماه از 

میادین دور است.

    دانمارك
زمانى که کریســتین اریکسن پس از ایست قلبى در مسابقات 
قهرمانى اروپا سال گذشته به تمرینات بازگشت، یک هدف اصلى 
در ذهن داشت. اریکســن در مصاحبه اخیر خود با وبسایت فیفا 
گفت: "فکر مى کنم یکى از اولین صحبت هایى که با دکتر داشتم، 
این بود که اگر همه چیز خوب پیش برود، هدفم این اســت که 
در جــام جهانى بازى کنم. در آن زمان این تنها رویاى من بود". 
بسیارى براى اریکســنى که در ورزشگاه پارکن کپنهاگ بى جان 
روى زمین دراز کشــیده و توســط امدادگران و هم تیمى هایش 
محاصره شــده بودند، ایــن رویا را واقع بینانه نمى دانســتند. اما 
اریکسن دوباره قرار است یکى از اعضاى کلیدى تیم دانمارك در 
قطر باشد.در حالى که اریکسن بهترین بازیکن دانمارك است، او 
تنها دلیل توجه به تنها تیم اســکاندیناوى در جام جهانى نیست. 
به نظر مى رسید که مصائب او در یورو 2020 تنها دانمارك را به 
عنوان یک تیم قوى تر کرده اســت زیرا هم تیمى هایش به عنوان 
گروهى نزدیک تر به هم پیوند خورده اند.دانمارك مرحله مقدماتى 
را به شــکلى عالى تکمیل کرد و پیش از شکست در آخرین بازى 
گروه، 9 بازى اول خود را برد تا صعود به جام جهانى را زودهنگام 
تثبیت کند. کســپر هولمند ســرمربى دانمارك مى گوید: "من 
فکر مى کنم این تیم پتانســیل رسیدن به سطح دیگرى را دارد. 

بــراى مثال، وقتى به نیمه نهایى یــورو مقابل انگلیس در ومبلى 
فکر مى کنــم، مى دانیم که مى توانیم خیلى بهتر از آن روز بازى 
کنیم." براى تأکید بر این جمالت باید گفت دانمارك در آخرین 
بازى خود در لیگ ملت ها در سپتامبر، فرانسه مدافع قهرمان جام 

جهانى را 2-0 شکست داد.
دانمــارك در 9 بازى اول خــود در مقدماتى جام جهانى تنها 
یک گل دریافت کرد که نشــان دهنده قدرت دفاعى اســت که 
توسط دروازه بان کهنه کار کسپر اشمایکل، کاپیتان سیمون کایر 

و مدافع میانى آندریاس کریستنسن تثبیت شده است.
پیر امیل هوجبجرگ از تاتنهام نقطه کانونى دیگرى را به خط 
میانى اضافه مى کند در حالى که وینگر 22 ساله میکل دامسگارد 
به عنوان یک ســتاره در حال ســاخت در این تیم دیده مى شود. 
یوآکیم ماله با پنج گل بهترین گلزن دانمارك در مرحله مقدماتى 

بود، در حالى که یوسف پولسن تنها یک گل به ثمر رساند.

    تونس 
جلیل کادرى، ســرمربى تونس این را "جاه طلبى شــخصى" 
خود مى داند که تیمش را بــراى اولین بار به مرحله حذفى جام 
جهانــى برســاند. او در ماه ژوئن جام کایرین را به دســت آورد، 
اما اشــاره کرد که اگر تونس نتواند از مرحله گروهى قطر صعود 
نکند از مربیگرى این تیم کناره گیرى خواهد کر د. تونســى ها در 
پنــج دوره جام جهانى هرگز از مرحله گروهى عبور نکرده و تنها 
دو برد به دســت آورده اند؛ اولى مقابل مکزیک در سال 1978 و 
سپس مقابل پاناما چهار ســال پیش در روسیه.وابى خضرى که 
مقابــل پاناما گلزنى کرد و یــک گل دیگر در تورنمنت 2018 به 

ثمر رساند باز هم تهدید اصلى خط حمله این تیم خواهد بود.
 او 24 گل ملى به ثمر رســانده اســت. ســیف الدین جزیرى 
عملکرد خوبى با 10 گل در 28 بازى دارد. عقاب ها در یک بازى 
دوستانه ماه گذشته در پاریس به مصاف برزیل قهرمان پنج دوره 
جــام جهانى رفتند. زمانى که عقاب هــاى کارتاژ در نیمه اول به 
تســاوى 1-1 رســیدند، امیدها افزایش یافت، اما در نهایت 1-5 

شکست خوردند.

    استرالیا
استرالیا براى پنجمین بار متوالى به جام جهانى رسیده است. 

قوانین سخت مرزى در مورد کرونا به این معنى بود که کانگوروها 
بیش از دو ســال میزبان هیچ بازى بین المللى نبودند. از این رو، 
آنهــا 16 بازى از 20 بــازى مقدماتى خود را بیرون از خانه انجام 
دادند و در یک رقابت طوالنى مدت که در ســپتامبر 2019 آغاز 
شد و در ماه ژوئن در قطر با برد 2-1 مقابل امارات متحده عربى 

در یک بازى پلى آف آسیایى، به پایان رسید.
استرالیایى ها در حال حاضر با شرایط قطر خود را وفق داده اند 
چراکه 4 بازى مقدماتى را در این کشور میزبانى کرده بودند. آنها 
از ســال 2008 تاکنون 10 برد، سه تساوى و دو باخت داشته اند. 
استرالیا چهار سال پیش در روسیه در اولین بازى گروهى خود با 
نتیجه 2-1 مغلوب فرانســه شد. این تیم اولین بازى خود در این 
دوره را هم مقابل فرانسه انجام مى دهد. سپس استرالیایى ها قبل 
از اینکه با دانمارك یکى دیگر از رقباى گروه در سال 2018 بازى 

کنند، به مصاف تونس مى روند.
بازیکنان تیم استرالیا در لیگ هاى چهار قاره پراکنده هستند، 
بنابراین ســفرهاى طوالنــى مدت براى انجــام وظایف تیم ملى 
بخشــى از ماموریت همیشــگى آنها اســت. برگزارى 13 بازى 
مقدماتــى این بار در خاورمیانه، عمدتاً در کویت، زمان ســفر را 
براى اکثر بازیکنان مســتقر در اروپا و آســیا کاهش داد و باعث 
شد کیفیت بیشترى در اردو داشته باشند. استرالیایى ها 13 برد 
شــامل 11 برد متوالى و 4 تساوى در 20 بازى مقدماتى داشتند. 
شکســت خانگى و خارج از خانه مقابل ژاپن در دور آخر و باخت 
1-0 مقابل عربســتان در جده باعث شد اســترالیا نتواند به طور 
خــودکار در قطر حضــور پیدا کند و آنها را مجبــور به بازى در 

مرحله پلى آف کرد.
چهار سال پس از هدایت کره جنوبى و صعود غافلگیرکننده به 
نیمه نهایى جام جهانى 2002، گاس هیدینک به استرالیا کمک 
کرد تا در جام جهانى 2006 آلمان به دور دوم برســد. این بهترین 
عملکرد استرالیا در جام جهانى است. در دو دوره اخیر، استرالیایى ها 
در هیچ دیدارى برنده نشده اند. هیدینک به گراهام آرنولد، دستیارش 
در جام جهانى 2006 کمک کرد تا در اردوى ســپتامبر قبل از دو 

بازى دوستانه مقابل نیوزلند، تیم را به خوبى نظم دهد. 
دو بازى مقابل نیوزیلند به آرنولد فرصتى داد تا کهنه سربازانش 
را براى یکى از آن بازى ها به اردو بازگرداند و او در بازى دیگر به 

برخى از استعدادهاى جوان تر فرصت داد.

DD  گــروهگــروه

تکرار خاطرات روسیهتکرار خاطرات روسیه
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اسپانیا اسپانیا || کاستاریکا  کاستاریکا || آلمان | ژاپن 

    اسپانیا
اسپانیا در جام جهانى امســال کمى متفاوت به نظر مى رسد. 
بنابراین انتظار نداشته باشید کهنه سربازانى مانند سرخیو راموس، 
جرارد پیکه، آندرس اینیستا یا داوید سیلوا را در ترکیب این تیم 
ببینیــد. در عوض، به دنبال جوانانى مانند پدرى گونزالس، گاوى 
پاز و نیکو ویلیامز باشــید. اسپانیا واقعاً جوان است تا براى اولین 
بار از سال 2012، بزرگترین جایزه فوتبال را به دست آورد و یک 
جام بزرگ را باالى سر ببرد. پدرى 19 ساله است و در حال حاضر 
خود را در تیم ملى تثبیت کرده اســت. گاوى، 18 ســاله چندى 
پیش به جوانترین بازیکنى تبدیل شــد که جایزه کوپا را بدست 
آورده اســت. او در 17 ســالگى اولین بازى ملى را براى الروخا 
انجام داد و گلزنى کــرد. نزدیک به نیمى از این تیم در قطر 25 
ساله یا کمتر هستند. سرمربى اسپانیا، لوئیس انریکه، با حضور در 
اولین جام جهانى خود در ســمت مربى، از دعوت بازیکنان جوان 
ترسى ندارد، اما آن را با تجربه بازیکنانى مانند سرخیو بوسکتس، 
سزار آزپیلیکوئتا، کوکه رسورسیون، دنى کارواخال و جوردى آلبا 
متعادل کرده است. لوئیس انریکه مى گوید: "ما گروهى از جوانان 
و تعدادى کهنه ســرباز داریم که احساس مى کنیم مى توانند با 
هر رقیبى روبرو شــوند." انریکه ظاهراً لیســت مهاجمان خود را 
محدود کرده اســت و آلوارو موراتا، فران تورس، مارکو آسنسیو، 
پابلو ســارابیا و پینو چهره هاى هجومى این تیم هستند. اسپانیا 
از قهرمانى اروپا در ســال 2012 تاکنون موفق به کســب عنوان 
قهرمانى نشــده اســت، اما اخیراً با رســیدن به نیمه نهایى یورو 
2020 و فینال لیگ ملت هاى سال گذشته، عملکرد خوبى داشته 
است. کمتر کســى انتظار داشت که اسپانیا در آن تورنمنت ها با 
نسل جوانش موفق شود، اما لوئیس انریکه یک تیم رقابت پذیر را 
تشــکیل داده است.آخرین حضور اسپانیا در جام جهانى با اخراج 
خجالت آور ســرمربى تیم یعنى جولن لوپتگى تنها چند روز قبل 
از اولین بازى این تیم همراه شــد. لوپتگــى پس از یورو 2016 
اســپانیا را به 20 بازى بدون شکســت رســانده بود، اما به دلیل 
پذیرفتن مربیگرى رئال مادرید بدون اینکه از قبل به مســئوالن 
فدراسیون فوتبال اسپانیا هماهنگ کرده باشد، عجوالنه از سمت 
خود برکنار شــد. تغییر ناگهانى مربى براى اسپانیاى گران تمام 
شد زیرا این تیم در مرحله یک هشتم نهایى مقابل روسیه میزبان 
در ضربات پنالتى شکست خورد. در سال 2014 در برزیل، اسپانیا 
بدتر از این هم عمل کرد و نتوانست از مرحله گروهى عبور کند.

    آلمان
آلمان پس از گذشت از جام جهانى فاجعه بار چهار سال قبل، 
براى اولین بار از سال 2008 با مربى جدید به قطر مى رود. رکورد 
هانســى فلیک از زمانى که جاى یواخیم لوو در ســال 2021 را 
گرفت، جاى خوش بینى چندانى ندارد. آلمان تنها یکى از هفت 
بازى اخیر خود را برده در حالى که بسیارى از مشکالت این تیم 
در باخت مقابل مجارســتان در خانه و تســاوى 3-3 در انگلیس 
برجسته شد. در مقابل مجارســتان، آلمانى ها مالکیت زیادى بر 
توپ و میدان داشــتند، اما براى ایجاد موقعیت هاى خوب گلزنى 
در برابر دفاع منســجم مجارستان با مشکل زیادى مواجه بودند. 
در مقابــل انگلیس، تیم پس از دو گل حریف از هم پاشــید و در 
پایان از کاى هاورتز سپاســگزار بود که با گل تساوى دقیقه 87 

این تیم را نجات داد.
فلیک پس از حضور پــر افتخار در بایرن مونیخ، قرار بود پس 
از پایان ناامیدکننده ســلطنت لوو، عصــر جدیدى را براى آلمان 
آغــاز کند. دوران 16 ســاله لوو با شکســت 2-0 مقابل انگلیس 

در دور دوم مســابقات یورو 2020 که به دلیل شــیوع کرونا به 
تعویق افتاده بود، به پایان رســید. نقطــه اوج کارى لوو این بود 
که آلمان را به عنوان قهرمانى جام جهانى برزیل در سال 2014 
رساند، اما چهار ســال بعد، زمانى که مدافع عنوان قهرمانى پس 
از باخت به کره جنوبى در روسیه از مرحله گروهى حذف شد، به 
پایین تر جایگاه خود رســید. اگرچه فلیک با هشت برد، از جمله 
در مقدماتى جام جهانى شــروع خوبى داشــته اما آنها در مقابل 
کشورهایى مانند ارمنســتان، لیختن اشتاین، مقدونیه شمالى و 
ایســلند قرار گرفتند؛ تیم هایى که انتظار مى رفت آلمان آنها را 
شکست دهد. مولر همچنان بازیکن کلیدى فلیک است، اما تونى 
کروس، هافبک رئال مادرید بازنشســته شــد و ابتکار عمل را به 
جاشــوا کیمیچ و لئون گورتزکا، با ایلکاى گوندوغان سپرد.آلمان 
در خط حمله مشــکالتى دارد، جایى که به نظر مى رســد دوره 
ناموفق تیمو ورنر در چلســى حتى پــس از انتقال او به الیپزیگ 
تأثیرى ماندگار داشــته اســت.   یکى از نــکات مثبت بازى هاى 
اخیر براى آلمان جمال موســیاال، مهاجم 19 ساله بایرن بود که 
به ســرعت به عنوان یکى از هیجان انگیزترین بازیکنان آینده دار 

فوتبال اروپا ظاهر شد. 

    ژاپن
هــدف ژاپن در جام جهانى عبور از مرحله یک هشــتم نهایى 
خواهد بــود. ژاپنى هــا در هفتمین جام جهانــى متوالى حضور 
خواهند داشــت و ســه بار این تیم به مرحله یک هشــتم نهایى 
رســیده اما هرگز فراتر نرفته است. ژاپنى ها چهار سال پیش به 
بلژیک 3 بر 2 باختند، در سال 2010 توسط پاراگوئه در ضربات 
پنالتى حذف شــدند و در ســال 2002 زمانى که این کشور به 
همراه کره جنوبى میزبان مســابقات بــود، یک بر صفر به ترکیه 

باختند.
هاجیمه موریاسو، ســرمربى تیم ملى ژاپن مى گوید که هدف 
آنها این بار رسیدن به مرحله یک چهارم نهایى است. اما این کار 
آســان نخواهد بود. ژاپن در گروه E با آلمان، اسپانیا و کاستاریکا 
قرار دارد که احتماال سخت ترین گروه قطر است. دو تیم اروپایى 
حاضر در گروه همیشه در میان مدعیان قهرمانى در جام جهانى 
هســتند و کاســتاریکا در ســال 2014 در برزیل به یک چهارم 
نهایى راه یافت. آلمان چهار بار و اســپانیا در سال 2010 قهرمان 

جهان شــده اند.پس از ارائه دو ترکیــب کامًال متفاوت براى بازى 
هاى دوســتانه ســپتامبر برابر ایاالت متحده و اکوادور، باید دید 
که موریاســو دقیقا چه کسى را براى دیدار با آلمان در 23 نوامبر 
انتخاب مى کند. ژاپن در جام جهانى 2018 روسیه نشان داد که 
توانایى شکست دادن بهترین تیم هاى جهان را دارد. ژاپن بعد از 
52 دقیقه 2-0 بلژیک را پیش انداخت، اما در وقت هاى تلف شده 
3-2 شکســت خورد. نکته جالب در مــورد تیم ملى ژاپن درون 
دروازه این تیم اســت. دانیل اشمیت غیرژاپنى ترین نام را دارد. 
او در ایاالت متحده از پدرى آلمانى و مادرى ژاپنى متولد شــد، 
اما از کودکى در ژاپن بزرگ شد. اشمیت در بازى دوستانه مقابل 
اکوادور چندین مهار کلیدى داشــت. او احتماالً براى شــروع در 

دروازه با گوندا رقابت خواهد کرد.

    کاستاریکا
سه تن از بهترین بازیکنان کاستاریکا آخرین بار در جام جهانى 
بازى خواهند کرد. کیلور نــاواس دروازه بان، برایان رویز مهاجم 
و سلســو بورخس هافبک تیمى بودند که در جام جهانى 2014 
برزیل به مرحله یک چهارم نهایى رســیدند و ســپس در ســال 
2018 دوباره به مســابقات راه یافتند. رویز 37 ساله پیش از این 
گفته بود که پس از تورنمنت امسال در قطر به فوتبال بین المللى 
خــود پایان خواهد داد. رویز در کنار ناواس 35 ســاله و بورخس 
34 ساله، کاستاریکا را به بهترین مقام خود در جام جهانى برزیل 
رســاندند. این تیم در گروهى که شامل ایتالیا، اروگوئه و انگلیس 
بود صدرنشــین شد و ســپس در مرحله یک هشتم نهایى یونان 
را در ضربات پنالتى شکســت داد.ســوارز 62 ساله سابقه حضور 
در جام جهانى را دارد. ســرمربى کلمبیایى، اکوادور را در ســال 
2006 و هندوراس را در سال 2014 به جام جهانى رسانده است. 
انتظار مى رود او تا چهار سال آینده به عنوان سرمربى کاستاریکا 
باقى بماند. کاســتاریکا به احتمال زیــاد با چهره هاى جدیدى از 
جمله براندون آگیلرا، هافبک 18 ســاله و جویسون بنت، وینگر 
ســاندرلند به قطر خواهد رفت. کاستاریکا در ششمین دوره جام 
جهانى خود در قطر حضور خواهد داشــت. این تیم در سال هاى 
1990، 2002 و 2006 قبل از رســیدن به دو تیم آخر با ناواس، 

رویز و بورخس راه یافت.

EE  گــروهگــروه

گروه مرگ در شک و تردیدگروه مرگ در شک و تردید
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بلژیک بلژیک || کانادا  کانادا || مراکش  مراکش || کرواسى کرواسى

    مراکش
ولید رگراگى در ماه اوت جایگزین وحید هلیل هوزیچ شــد و 
این تیم را به چیزى شــبیه به تیم ویداد کازابالنکا قهرمان لیگ 
قهرمانان آفریقا تبدیل کرده اســت. در دو بازى دوستانه سپتامبر 
مراکش با آرایش 4-3-3 بازى کرده است. آنها یک تیم هجومى 
هیجان انگیز، روان و گسترده هستند که به دنبال ساختن بازى از 
عقب هستند اما با سرعت حمله مى کنند.آنها در مرحله مقدماتى 
از حیــث گلزنى بــا زدن 24 گل دومین تیم برتــر آفریقا بودند. 
مراکش بدون شــک بهترین زوج دفاع کنارى در کل مسابقات را 
دارد - اشرف حکیمى در سمت راست و نوشیر مزروعى در سمت 
چپ که پس از کنار گذاشــتن توسط هالى هوزیچ، دوباره به تیم 
بازگشــته است.مراکش این بار در گروه I انتخابى جام جهانى در 
آفریقا حضور داشــت که توانست در حضور گینه بیسائو، گینه و 
ســودان به مرحله پلى آف برسد. آن ها در مرحله پلى آف مقابل 
جمهورى دموکراتیک کنگو قــرار گرفتند و در مجموع دو بازى 
موفق شــدند با نتیجه 5-2 این تیم را از پیــش رو بردارند و به 
قطر برسند. آن ها دو ماه مانده به جام جهانى، وحید هلیل هوژیچ 
ســرمربى خود را کنار گذاشتند و هم اکنون با ولید الرکراکى به 
قطر مى روند. مراکشى ها تاکنون 6 بار در جام هاى جهانى حضور 
داشــته اند که بهترین نتیجه آن ها در سال 1986 به دست آمد. 
آنهــا اولین تیم آفریقایى بودند که موفق شــدند در جام جهانى 
صدرنشین گروه خود شوند. مراکش در ادامه به سختى و با نتیجه 
1-0 نتیجــه را به آلمان واگذار کــرد و از گردونه رقابت ها کنار 
رفت. تیم مراکش در سال 2018 با تیم ملى ایران همگروه بود که 
در نهایت با گل بخودى دقیقه 5+90 عزیز بوحدوز، تیم کشورمان 
موفق شــد با نتیجه 1-0 از ســد این تیم عبور کند. مراکش در 
نهایت با 1 تساوى و 2 شکست در گروه B مسابقات، عنوانى بهتر 
از چهارمى کســب نکرد.مراکشى ها در 6 دوره حضورشان در جام 
هاى جهانى، 16 بازى انجام داده اند که 2 پیروزى، 5 تســاوى و 
9 شکســت، در کارنامه آنها به ثبت رسیده است. آنها تاکنون 14 
گل به ثمر رســانده و 22 گل نیز دریافت کرده اند. باید دید تیم 

مراکش در جام جهانى 2022 چه نتیجه اى را ثبت خواهد کرد.

    کرواسى
تیم ملى این کشــور با هدایت "زالتکو دالیچ" 55 ســاله و به 
ارزش 369 میلیون و 40 هزار پوند در جایگاه دوازدهم فیفا قرار 
دارد. در جام جهانى 2018 روســیه، کرواســى به همرا تیم ملى 
فرانسه به فینال رسید که در پایان فرانسه توانست با نتیجه چهار 
بر دو، کرواسى را شکســت دهد و قهرمان این دوره از مسابقات 
جام جهانى شــود، بهترین نتیجه اى که تیم ملى فوتبال کرواسى 
تاکنون کســب کرده است.آن ها در یورو 2022 هم موفق شدند 
به مرحله یک هشــتم نهایى برســند ولى مقابل اسپانیا شکست 
خوردنــد و از دور رقابت ها کنار رفتند. لوکا مودریچ با 140 بازى، 
بیش ترین ســابقه بازى براى کرواسى را دارد و داور شوکر با 45 
گل زده، برترین گلزن کروات ها محســوب مى شود. تیم کرواسى 

در سال 1999، تا رنکینگ 3 فیفا هم صعود کرد.
در مرحلــه مقدماتى جــام جهانى فوتبــال 2022 اروپا تیم 
کرواســى در گروه H با تیم هاى روســیه، اســلواکى، اسلوونى، 
قبــرس و مالت همگروه بود و در نهایت با 7 پیروزى، 2 تســاوى 
و 1 شکســت توانست به عنوان صدرنشــین راهى مسابقات قطر 
شــود. آن هــا تاکنــون در 6 دوره از 7 دوره ممکن جام جهانى 
حضور داشــته اند که مجموعا 23 بازى، 11 برد، 4 تســاوى و 8 
شکست در کارنامه کرواســى ثبت شده است. تیم ملى کرواسى 

همچنین در ادوار جام جهانى 35 بار موفق به گلزنى شــده و 26 
بار نیز دروازه خود را باز شــده دیده اســت. مودریج متفکر تیم 
ملى کرواســى در قلب خط میانى، ستاره تیم رئال مادرید است 
کــه در بازى هاى مقدماتى هم نقش مهمى در تیم خود ایفا کرد. 
همکارى خوب او با بازیکنان کنارى خود از جمله کواچیچ باعث 
شد که خط میانى تیم کرواسى از صالبت باالیى برخوردار باشد. 
مرد سال فوتبال کرواسى در تیم باشگاهى خود رئال مادرید هم 
عملکرد خوبى از خود نشــان داده است و خیلى ها منتظر دیدن 

موفقیت او و تیمش در جام جهانى هستند.

    بلژیک
تیــم فوتبال بلژیک در نوامبر 2015 براى نخســتین بار بدون 
قهرمانــى در تورنمنــت بین المللى، موفق به کســب مقام اول 
رده بندى جهانى فیفا شــد. تیم ملى بلژیک تا امروز در 13 دوره 
از جام جهانى حضور داشــته اســت اما نتوانسته طعم قهرمانى را 
بچشــد. این تیم در بسیارى از جام هاى جهانى حضور داشته  اما 
نتوانســته بیشتر از سکوى نایب قهرمانى را تجربه کند. شیاطین 
ســرخ مشهورترین لقب تیم فوتبال بلژیک است، این لقب پس از 
پیروزى ســه بر دو برابر هلند در ســال 1906 توسط یک مجله 
به این تیم داده شــد و ســپس همه از آن استفاده کردند.کوین 
دى بروینــه یکى از ســتاره هاى بى چون و چــراى فوتبال امروز 
جهان اســت. وى در فصل اخیر آمار 13 پاس گل و ســه گل از 
خودش به جاى گذاشــته و در کنار ارلینــگ هالند غایب بزرگ 
جام جهانى، یکى از پایه هاى اصلى تیم ترســناك منچسترسیتى 
به شمار مى رود. روملو لوکاکو که با پنج گل بهترین گلزن بلژیک 
ً  دچار مصدومیت شــده  در راه صعود بــه جام جهانى بود، اخیرا
و ادن اِزار چهار ســال اســت که میانه اى با ستاره سال هاى قبل 
چلسى ندارد. مارتینس اکنون دو دروازه بان آماده به نام هاى تیبو 
کورتوا و ســیمون مینیوله دارد که در لیگ قهرمانان اروپاى این 
فصل درخشیده اند. نفراتى چون لوکاکو، کورتوا، ازار و دى بروینه 
که دوران اوج و پختگى خود را پشــت ســر مى گذارند، در جام 
جهانى 2026 آخرین سال هاى فوتبالى خود را پشت سر خواهند 
گذاشت و شــاید ناآماده تر از امروز هم باشند. پس مى توان گفت 
این دوره بلژیک فرصتى طالیى در اختیار دارد تا اتفاقى تاریخى 

با نسل طالیى رقم بزند و فینال جام جهانى را هم تجربه کند.

بلژیک در گروه E انتخابى جام جهانى در قاره اروپا، 20 امتیاز 
از 8 مسابقه به دســت آورد و با اختالفى پنج امتیازى نسبت به 
ولِز رده دومى، صعود خود را به جام جهانى مســجل کرد. برترى 
8 بــر صفر مقابل بالروس و پیــروزى 3 بر صفر مقابل جمهورى 
چــک، مقتدرانه ترین بردهاى بلژیــک در راه قطعى کردن بلیت 

سفر به قطر بود.

    کانادا
کانــادا ملقب به "برگ هاى افرا" به نشــانه پرچم این کشــور 
امیدوار اســت با ســتارگان جوان خود پس از ســه دهه، حضور 
در جــام جهانى فوتبال را تجربه کنــد. کانادا یکى از میزبان هاى 
مشــترك جام جهانى 2026 است و حاال در سال 2022 دومین 
حضور خود را در جام جهانى تجربه خواهد کرد. این تیم توانست 
در ســال 1986 در جام جهانى شــرکت کند کــه در همان دور 
گروهى نیز حذف شــد. این تیم در انتخابى جام جهانى امســال 
عملکرد بسیار خوبى داشت و توانست تیم هاى قدرتمند مکزیک 
و آمریکا را شکســت دهد تا نشــان دهد تیم دست و پا بسته اى 
نیســت و با قدرت ســهمیه حضور در جام جهانــى 2022 را به 
دســت آورد.کایل الرین و جاناتان دیوید دو بازیکن هجومى تیم 
ملى کانادا هســتند که توانستند در فوتبال اروپا درخشش خوبى 
داشــته باشــند. خیلى ها دیوید مهاجم لیل فرانسه را با ارلینگ 
هالند مقایســه مى کنند. این باعث شده اســت تا خیلى ها کانادا 
را تیم شگفتى ســاز جام جهانى قطر بدانند. جاناتان دیوید، اهل 
اتاوا مهاجم تیم لیل فرانســه از بهترین هاى فوتبال باشگاهى در 
فرانســه بوده و عملکرد درخشانى براى تیم لیل داشته و در تیم 
ملى کانادا نیز با وجود سن کمى که دارد خیره کننده ظاهر شده 
است. زدن 22 گل در 34 بازى به خوبى نشان مى دهد که او چه 
مهاجم زهردارى براى کانادا محسوب مى شود. این در حالى است 
که دیوید تنها 22 ســال سن دارد. او جوان ترین بازیکن در تاریخ 
فوتبال کانادا بوده که توانســته در اولین بازى ملى خود گل بزند. 
همچنین او پنجمین بازیکنى اســت که در اولین بازى خود براى 
کانادا 2 باز گلزنى کرده اســت. او متولد بروکلین نیویورك است. 
هنگامى که تنها سه ماه داشت به همراه خانواده به هاییتى رفت. 

او در شش سالگى به کانادا آمد و در اتاوا ساکن شد.

FF  گــروهگــروه

شگفتى سازانشگفتى سازان
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برزیل برزیل || کامرون  کامرون || سوئیس  سوئیس || صربستان صربستان

    برزیل
برزیــل در جایگاه تیم شــماره یک جهان به قطر مى رود 
و دالیــل خوبى وجود دارد که آنها را به عنوان محبوب ترین 
تیم براى رســیدن بــه قهرمانى جهان معرفــى کند. برزیل 
بهتریــن بازى خود را با سیســتم 4-2-3-1 انجام مى دهد. 
در ایــن سیســتم نیمار نقش شــماره 10 آزاد را در اختیار 
دارد و لــوکاس پاکتا (ســمت چپ) و رافینیا (راســت) به 
عنــوان وینگرهاى در کنــار آن قرار دارند و ریچارلیســون 
به عنوان مهاجم بــازى مى کند. اغلب در حمله، 1-3-2-4 
تبدیــل به 4-2-4 مى شــود و نیمار در کنار ریچارلیســون 

مى گیرد.  قرار 
آنها در مقدماتى جــام جهانى و کوپا آمریکا میانگین باالترین 
مالکیــت توپ را میان همه تیم هــاى آمریکاى جنوبى در اختیار 
داشــتند. 40 گل آنهــا در 17 بازى  مرحله مقدماتــى، آنها را با 
اختالف 13 گل نســبت به آرژانتیــن و اکوادور به عنوان هجومى 

ترین تیم مسابقات معرفى مى کرد.
اتکاى رو به کاهش برزیل به نیمار چیز خوبى اســت، اما حتى 
تیته هم اعتراف مى کند که بزرگترین ســتاره برزیل نیمار است. 
شانس نیمار براى موفقیت در آخرین جام جهانى او (تا شروع جام 
جهانى 34 ساله خواهد شد) بســیار باالست. او فصل را با فرمى 
درخشــان براى پارى سن ژرمن آغاز کرد و مستقیماً در 16 گل 

برزیل در مرحله مقدماتى نقش داشت.
به سختى مى توان کاستى هاى فاحشى را در این تیم مشاهده 
کرد، به اســتثناى اینکه آنها احتماالً در نهایت باید با آرژانتینى 

سرسخت روبرو شوند که با فرم عالى راهى قطر مى شود.
ســه باخت از پنج باخت آنها مقابل آرژانتین زیر نظر تیته که 
شــامل آخرین شکســت آنها در فینال کوپا آمریکا در تابســتان 
گذشته مى شود، جزو بدترین نتایج چند سال اخیر فوتبال برزیل 
بوده اســت. برزیل پس از فینال کوپا آمریکا تاکنون در 15 بازى 
شکست نخورده است، 12 پیروزى کسب کرده و مجموعا 38 گل 

زده و تنها 4 گل دریافت کرده است..
آرژانتیــن در گروه C قرار دارد بنابراین زودترین دیدار آنها با 
برزیــل در نیمه نهایى رقم خواهد خورد. رتبه اول آنها در جهان، 
ناتوانى آنها در رســیدن به فینال جام جهانى از ســال 2002 و 
آخرین تورنمنت تیته 61 ســاله... مسائلى است که برزیل را براى 

قهرمانى تحت فشار قرار مى دهد.
نیمار (75) تنها به ســه گل نیاز دارد تا پله (77) را به عنوان 

بهترین گلزن تاریخ برزیل پشت سر بگذارد.

    کامرون
تیــم کامرون که در جام ملت هاى آفریقا٬ زمســتان گذشــته 
میزبان بود، نمونه کاملى از تیمى اســت که در قطر انتظارش را 
مى کشیم. در طول آن تورنمنت، ماهر مزاحى نویسنده سرشناس 
ورزشــى،کامرون را به عنوان "کامل تریــن تیم" توصیف کرد و 
گفــت "یک مهاجم کامل ... مدافعان با تجربه و یک خط هافبک 

توانمند که مى تواند بر هر تیم (آفریقایى) غلبه کند".
ریگوبرت ســونگ احتماالً در جــام جهانى تیمش را با آرایش 
4-4-2 روانه میــدان مى کند، اما گاهى اوقــات آرایش 3-3-4 
مورد اســتفاده او قرار مى گیرد؛ جایى که توکو اکامبى به صورت 
در ســمت چپ بازى مى کند و نیکالس مومى نگمالئو در سمت 

مقابل قرار دارد.
ابوبکر به لطف هشت گل خود در فوریه گذشته، کفش طالى 
جام ملت هاى آفریقا را به خانه برد. در آن مسابقات، او 16 شوت 
با پاى راســت و هفت شــوت با پاى چپ زد و 8 بار با ســرش 

به ســمت دروازه ضربه زد.  وى با توکــو اکامبى مکمل یکدیگر 
هستند.

کامرون به ندرت دروازه خود را بســته نگه مى دارد و در خط 
حمله فرصت هاى زیادى را از دســت مى دهد. آنها در هر یک از 
چهــار بازى اول خــود در جام ملت هاى آفریقا در ابتداى ســال 
جــارى، علیرغم اینکه بــا حریفان باکیفیتى روبرو نشــدند، گل 

خوردند.

     سوئیس
آنها در مســابقات جام ملت هاى اروپا در ســال گذشته از سه 
مدافع اســتفاده کردند  اما ســوئیس از آن زمان ســرمربى خود 
را تغییــر داده و اکنون از آرایش 4-2-3-1 یا 4-3-3 اســتفاده 
مى کند. سوئیس تیمى نیســت که به مالکیت توپ عالقه داشته 
باشد و آنها وقتى با رقباى سرسخت روبرو مى شوند کامال توپ را 
به حریف مى سپارند و خود به دفاع مستحکم شان تکیه مى کنند. 
ایــن تیم فقط دو گل در مرحله مقدماتى دریافت کرد تا بهترین 

تیم اروپایى راه یافته به قطر از نظر دفاعى باشد.
ژردان شــقیرى بیشــتر به خاطر زدن گل هاى خیره کننده 
در جام جهانى شــناخته مى شــود، اما این خالقیت او اســت 
که اکنون براى ســوئیس ضرورى اســت. درون دروازه انتظار 
مى رفت یان ســامر شماره یک تیم باشد اما 18 اکتبر رباط مچ 
پاى او پاره شــد و از آن زمان براى بوروســیا مونشن گالدباخ 

بازى نکرده است.
 سامر در ماه آگوست برابر بایرن مونیخ موفق شد با انجام 19 
مهار توپ رکوردشکنى کند. این بازیکن با 21 مهار توپ در یورو 
سال گذشته در مجموع بیشترین مهار توپ را در تورنمنت داشت 
و 10 مهار توپ او در برابر اســپانیا بیشترین تعداد مهار توپ در 

یک بازى جام ملت هاى اروپا لقب گرفت.
ســوئیس با وجود تمام کیفیت دفاعى خــود، در انتهاى دیگر 
زمیــن فاقد یک جایگزین قابل اعتماد شــماره 9 بــراى امبولو 
است. او در تابستان گذشــته با حداکثر سرعت 32,76 کیلومتر 
در ســاعت در بازى مقابل ایتالیا در بین 20 بازیکن ســریع یورو 
2020  قرار گرفت. ســوئیس به طور مشــترك با اسپانیا با 15 
گل زده ضعیف تریــن خط حمله اروپایى راه یافته به جام جهانى 
2022 بوده است. امبولو با سه گل پرکارترین بازیکن خط حمله 

آنها بود..
    صربستان

ارزیابى دراگان اســتویکوویچ سرمربى سابق تیم ملى ایران از 
تیم صربســتانى کــه در مقدماتى در گروهى کــه پرتغال در آن 
حضور داشت و بدون شکست به جام جهانى صعود کرد، این بود 
"ما مشــتاق پیروزى بودیم - فوتبال مدرن، سریع، هجومى... این 

چیزى بود که به ما کمک کرد تا جواز کسب کنیم".
یکى از ویژگى هاى این تیم اســتفاده از ســه مدافع است: 
معموالً اســتراهینیا پاولوویچ از ردبول ســالزبورگ در ســمت 
چــپ، نیکــوال میلنکوویــچ از فیورنتینا در وســط و میلوش 
ولکوویچ کــه براى وردربرمن بازى مى کنــد به عنوان مدافع 
راســت بازى مى کنند. این ســه مدافع هــم در انتقال توپ و 
بازیگردانى خوب هســتند اما در نبردهاى هوایى و یک امتیاز 

براى صربستان محسوب مى شوند. ویژه 
آنها بیشترین حمالت مســتقیم (19) را در میان همه تیم 
اروپایــى حاضر در قطر در اختیــار دارند و در عرض 15 ثانیه 

مى توانند به خط دفاعى حریف برسند.
اســتویکوویچ میتروویچ بازیکن کلیدى تیم اســت که البته 
آســیب دیدگى پــا او را از بــازى اول مقابــل برزیل محروم 
مى کند. میتروویچ در ماه ســپتامبر به 50 گل ملى رسید و در 
بازى هاى کمترى نسبت به کریســتیانو رونالدو و لیونل مسى 
به این رکورد دست پیدا کرد. او بهترین گلزن تاریخ صربستان 

است و تنها 28 سال دارد.
ترکیــب اصلى آنها قوى اســت، اما قــدرت محدودى روى 
نیمکت دارند. به ویژه در مناطق تهاجمى که این ممکن اســت 
با توجه به آســیب دیدگــى میتروویچ و والوویچ در این فصل، 
بیشــتر نگران کننده باشــد. از 13 تیم اروپایى حاضر در این 
جام جهانى، تنها ولز (25) نســبت به صربســتان از بازیکنان 

کمترى در مرحله مقدماتى استفاده کرد.
صربســتان در 14 بــازى خود در مســابقات مقدماتى جام 
جهانى و لیگ ملت ها تنها ســه کلین شــیت داشــت. با وجود 
اینکه آنهــا در گروه هایى بودنــد که با کریســتیانو رونالدو و 
ارلینگ هالند روبرو شدند، اما این آمار پایین نشان دهنده این 
اســت که مى تواند آنها را در برابر حمالت قوى برزیل، سوئیس 

و کامرون در هفته هاى آینده آسیب پذیر کند.

GG  گــروهگــروه

یک بلیت براى یک بلیت براى 33 تیم! تیم!
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پرتغال پرتغال || غنا  غنا || اروگوئه  اروگوئه || کره جنوبى کره جنوبى

     پرتغال
براى پرتغال فقط یک جام براى بردن باقى مانده است. فرناندو 
ســانتوس در ســپتامبر پس از پیروزى 4-0 در لیگ ملت ها در 
جمهورى چک به رســانه هاى پرتغالى گفت: بهترین ها هنوز در 
راهند... و امســال خواهد آمد. البته او به دلیل انتخاب بازیکن و 
تاکتیک هاى محافظه کارانه، بــه ویژه با توجه به قدرت هجومى 

پرتغال، با انتقادهاى زیادى مواجه شده است.
روى کاغذ، انتظار مى رود که ترکیب همیشه 3-3-4 باشد، اما 
از نظر تاکتیکى، پرتغال اغلب زمانى که مالکیت توپ را در اختیار 
دارد، بــه 1-3-2-4 یا 2-4-4 تغییر حالت مى دهد. ســانتوس 
معتقد اســت که برناردو سیلوا در بهترین حالت خود یکى از 10 
بازیکن برتر جهان است و پرتغال به بازى او در این سطح در این 

مسابقات نیاز دارد. 
عملکرد محــدود رونالدو فراتر از قدرت گلزنى او، مشــکالت 
تاکتیکــى را بــراى تیم هایى که وى در آنها حضــور دارد، ایجاد 
مى کند. این مشکل مشــابه پرتغال و یونایتد است سه ماه مانده 
تا 38 ســالگى، رونالدو نمى تواند بارها و بارها رهبرى یک پرس 
از جلو را بــر عهده بگیرد. یقینا رونالدو باعث فروپاشــى پرتغال 
نمى شــود اما مطمئناً مشــکالت آنها را در کنترل بازى بیشــتر 
مى کند. با این حال رونالدو بیشترین دقایق حضور را در بین همه 
بازیکنان پرتغال در بازى هاى مقدماتى ثبت کرد و بیشترین گل 

را به ثمر رساند (6). 
دیوگو جوتا و پدرو نتو این روزها مهاجمان پویاترى هســتند 
امــا هر دو به دلیل مصدومیت این تورنمنت را از دســت داده و 
مشــکالت سانتوس را تشدید کرده اند. دیوگو کاستا درون دروازه 
نمونه اى از انتخاب هاى جسورانه سانتوس است. او جایگزین روى 
پاتریســیو شــد که بیش از 100 بازى ملى دارد. او در تک بازى 
مقابل مقدونیه شمالى در پلى آف جام جهانى و در بازى دوستانه 
مقابل ترکیه در ماه مارس به میدان رفته و تنها 3 بازى ملى دارد 
و اکنون این بازیکن 23 ســاله جوان ترین بازیکن تیم محســوب 

مى شود. 

    غنا
آنها در بین 32 تیم صعودکننده با پایین ترین رتبه (61) وارد 
جام جهانى مى شــوند و در چهار سال گذشته بیشترین پسرفت 
را در بین تیم هاى حاضر در قطر داشــته اند. ســرمربى جدید اتو 
آدو، از فوریه و پس از سپرى کردن یک رقابت فاجعه بار در جام 
ملت هاى آفریقا که در آن غنا براى اولین بار پس از هفت دوره از 
سال 2006 نتوانست مرحله گروهى را پشت سر بگذارد، هدایت 

این تیم را بر عهده گرفت.
غنا با پیروزى در دو بازى پلى آف مقابل رقیب سرسخت خود 
نیجریه به جام جهانى رســید. در این دو بازى آنها در بازى رفت 
در خانه با سیستم 1-4-1-4 به میدان رفتند که بازى بدون گل 
به پایان رســید و براى بازى برگشــت به 1-3-2-4 تغییر دادند 
که تســاوى 1-1 بدست آمد و صعود آنها را رقم زد اما جالب تر، 

رویکرد آنها در مالکیت میدان بود.
در ایــن تیم محمد کودوس کیفیت تهاجمى و تطبیق پذیرى 
باالیــى را ارائه مى دهد. او مى تواند در هر جایى در خط هافبک 
بازى کند، به عنوان یک 9 کاذب یا حتى در صورت لزوم در جناح 
کنارى. بازیکن 22 ساله آژاکس که در 18 بازى ملى خود 5 گل و 
 Right سه پاس گل داده است، فارغ التحصیل آکادمى معروف
To Dream غنا است. او عمدتاً چپ پا است اما با هر دو پا گل 

مى زند و به همان اندازه در ارائه پاس نهایى مهارت دارد. 
نقطــه ضعف غنا عــدم قدرت گلزنى اســت و دفاع آنها در 

بهترین حالت متوســط   اســت. آنها فقط نیمــى از بازى هاى 
خود را در بازى هــاى مقدماتى بردند (چهار از هشــت بازى) 
و کمتریــن گل زده را در بیــن پنج تیــم آفریقایى که به قطر 
رســیدند، در اختیــار دارنــد- مراکش 25 گل، ســنگال 16، 
کامرون 14 و تونس 12 گل به ثمر رســانده اند اما غنا فقط 8 

گل به حریفانش زد.
آنها در بــازى پلى آف دربرابر نیجریــه فقط یک بار گل 
زدند و آمار آن تســاوى، تفاوت در کیفیت حمله را نشــان 

مى دهد.
بعــد از آن بازى جنجالى مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى 
2010 مقابــل اروگوئه که غنا با شــرارت ها لوئیز ســوارز از جام 
جهانــى کنار رفت، دو تیم این بــار در مرحله گروهى مقابل هم 

قرار خواهند گرفت. 

    کره جنوبى
نکته مهم این است که سیستم خود را حفظ و در آن چارچوب 
بازى کنیم. این مهمترین اســتراتژى پائولو بنتویى است که براى 
ســومین بار به همراه کره راهى جام جهانى مى شود. این سیستم 
1-3-2-4 یا 3-3-4 اســت و بر پایه حفظ مالکیت توپ و میدان 
است. کره جنوبى در جام ملت هاى آسیا 2019 در کنار عربستان 
ســعودى و استرالیا یکى از ســه تیمى بود که بیشترین مالکیت 
توپ را در اختیار داشــت. در مرحله مقدماتــى جام جهانى کره 
جنوبى باالترین میزان مالکیت توپ را در بین پنج تیم آســیایى 

صعودکننده به جام جهانى 2022 داشت.
سون هیونگ مین مهمترین بازیکن تیم است که بعد از اینکه 
اوایــل این ماه در یکى از بازى ها از ناحیه چشــم مصدوم شــد، 
نگرانى هایى در مورد آمادگى او براى قطر بوجود آمده است. این 
مهاجم در بیــن هر بازیکن کره جنوبى زیر نظر بنتو بیشــترین 
گلزنى را داشته است. ســون در هشت بازى ملى امسال پنج بار 
گلزنى کرده است که سه گل از روى این ضربات آزاد مستقیم در 
مقابل کاستاریکا، پاراگوئه و شیلى به ثمر رسیده است. کیم مین 
جائه بدون شک بهترین مدافع میانى آنهاست. او با 37 بازى ملى، 

سومین بازیکن باتجربه تیم بنتو محسوب مى شود.
علیرغم اینکه در جام ملت هاى آسیا 2019 با حریفان ضعیفى 
روبرو شدند، در ســه بازى گروهى خود تنها 4 بار گلزنى کردند 

و در مرحلــه یک چهارم نهایى با نتیجه 1-0 توســط قطر حذف 
شــدند. اســترالیا و ایران (هر دو 15 گل) در دور سوم و پایانى 
مقدماتى آســیا براى جام جهانى، بیشتر از کره جنوبى (13) گل 
زدند، اما داده ها نشــان مى دهد که آنها بــه طور میانگین در هر 
بازى 17 موقعیت گلزنى ایجاد کرده اند که این ضعف گلزنى آنها 

را نشان مى دهد.
اگــر مى خواهید فقط یکى از بازى هاى کره جنوبى را در قطر 
تماشــا  کنید، حتمــا آن را به آخرین بازى آنهــا در برابر پرتغال 
اختصاص دهیــد. بنتو خودش پرتغالى اســت و در جام جهانى 
2002 براى کشــورش مقابل کره جنوبى بازى کرد؛ دیدارى که 
کره اى ها به عنوان میزبان مشــترك با نتیجه 1-0 پیروز شــدند 
تــا به مرحله حذفى صعود کننــد و بنتو و هم تیمى هایش حذف 

شدند.

    اروگوئه
دیگو آلونســو در دوره مقدماتى جایگزین سرمربى افسانه اى 
اسکار تابارز شــد و با سیســتم 2-2-2-4 که قادر است بیشتر 
اســتعدادهاى هجومى اروگوئه را در خود جاى دهد، به موفقیت 
دســت یافته اســت. آنها از نظر تاکتیکى پیچیــده ترین تیمى 
نیستند که راهى قطر مى شوند، اما به طرز جالبى از مالکیت توپ 

استفاده مى کنند.
هنــوز لوئیس ســوارز مهمترین بازیکن اروگوئه اســت. او که 
اکنون 35 ســال دارد، 8 بار در مسابقات مقدماتى گلزنى کرد که 
بیشــترین گل زده در بین تمام بازیکنان اروگوئه بوده اســت. در 
بخش میانى فدریکو والورده یک مهره مهم براى اروگوئه محسوب 
مى شود. سوارز در ماه ســپتامبر به رسانه اسپانیایى مارکا گفت: 

"فده ویژگى هایى مشابه جرارد دارد"
این دوره آخرین رقص یک نســل طالیى است. سوارز، ادینسون 
کاوانى، مارتین کاســرس، فرناندو موسلرا و دیگو گودین همگى 34 
سال یا بیشتر سن دارند، بنابراین در مورد ظرفیت آنها براى عملکرد 

در سطح باال با وجود فشردگى بازى ها، جاى سوال وجود دارد.
در مقابل ونزوئال و شــیلى در مســابقات مقدماتى و در بازى 
دوســتانه کانادا آنها گل هایى را از روى پرتاب اوت دستى به ثمر 
رســاند. حاال این تاکتیک به ویژگى خاص تیــم اروگوئه تبدیل 

شده است.

HH  گــروهگــروه

به یاد تقابل هاى قدیمىبه یاد تقابل هاى قدیمى
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همه غایبان جام جهانى همه غایبان جام جهانى 20222022

مصدومین
انگولو کانته (فرانسه)

 14 از  فرانسه  ملى  تیم  و  چلسى  هافبک  کانته،  انگولو 
هیچ  در  همسترینگ  ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به  آگوست 
نقشى  ساله   31 بازیکن  این  است.  نداشته  حضور  رقابتى 
و در  ایفا  فرانسه در جام جهانى 2018  قهرمانى  اساسى در 
7 بازى 595 دقیقه براى آبى ها به میدان رفت. با این حال، 
با مشکالت جدى مصدومیت دست و  او در سال هاى اخیر 
پنجه نرم کرده است. انتظار مى رفت که کانته هفته پیش به 

میادین برگردد اما مصدومیت کمر او در تمرینات تشدید شد 
و حاال گفته مى شود او جام جهانى را از دست داده است.

ریسه جیمز (انگلیس)
گرت ساوتگیت طرفدار پر و پا قرص این بازیکن براى بازى 
در دفاع راست است. او اگرچه چند گزینه دیگر براى این پست 
در اختیار دارد اما روى جیمز حساب ویژه اى باز کرده بود. حاال با 
مصدومیت ستاره چلسى او باید از میان کیرن تریپیر، الکاساندر 
آرنولد و کایل والکر یکى را براى ترکیب اصلى انتخاب کند. مدافع 
راست چلسى در جریان پیروزى 2-0 آبى ها مقابل میالن در لیگ 

قهرمانان اروپا از ناحیه زانو آسیب دید.

پل پوگبا (فرانسه)
پل پوگبا در جریان تور پیش فصل یوونتوس در آمریکا 
دچار آسیب دیدگى مینیسک شد. او پس از اینکه به عنوان 
بازیکن آزاد به یوونتوس برگشت، هنوز یک دقیقه هم براى 
این تیم بازى نکرده است. پوگبا احتماال بتواند تا پیش از جام 
که  دارد  وجود  احتمال  این  اما  بازگردد،  میادین  به  جهانى 
عدم آمادگى شانس او را براى حضور در جام جهانى 2022 

کمرنگ کند. 
دیه گو ژوتا (پرتغال)

مهاجم لیورپول به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا که 

ریچارلیسون آخرین قربان این کابوس همیشگى بازیکنان فوتبال است. او در بازى تاتنهام مقابل اورتون مصدوم شد تا با چشمانى اشکبار ورزشگاه را ترك 
کند. گویى مى داند که رویاى جام جهانى برایش از دست رفته است. گفته مى شود او 6 تا 8 هفته دور از میادین خواهد بود بنابراین قطعا مسافر قطر نخواهد بود. اگرچه 
این خبر براى تیته سرمربى تیم ملى برزیل ناراحت کننده است اما ریچارلیسون رقباى سرسختى براى قرار گرفتن در لیست سله سائو داشت که حاال با مصدومیت این 

بازیکن، جا براى آنها بازخواهد شد.
در جام جهانى 2022 چندین ستاره بزرگ دنیا حضور نخواهند داشت چراکه تیم هاى ملى آنها نتوانستند جواز حضور در مسابقات را کسب کنند. بازیکنانى مانند 

ارلینگ هالند، محمد صالح، مارکو وراتى، دیوید آالبا و لوئیز دیاز از جمله ستارگان مطرحى هستند که در جام جهانى فوتبال 2022 غایب خواهند بود. 
حاال اگر بخواهیم ستاره هایى هم که به دلیل مصدومیت یکى پس از دیگرى در حال از دست دادن مسابقات هستند، به این جمع اضافه کنیم، با لیستى قابل توجه از 

بازیکنان غایب در این دوره مواجه خواهیم شد. 



2828 آبان  آبان 14011401   شماره  شماره 33963396 67

در جریان پیروزى مقابل منچسترسیتى اتفاق افتاد، در قطر 
غایب خواهد بود اما یورگن کلوپ سرمربى قرمزها گفت که 

ممکن است او نیازى به جراحى نداشته باشد.
الکساندر ایساك (سوئد)

دوران  در  ران  ناحیه  از  نیوکاسل  مهاجم  مصدومیت 
نقاهت تشدید شده و ادى هاو، سرمربى تیم گفته است که 

ایساك جام جهانى را از دست خواهد داد.
پدرو نتو (پرتغال)

وینگر 22 ساله ولورهمپتون به دلیل مصدومیت در ماه 
گذشته مقابل وستهام یونایتد، تحت عمل جراحى مچ پا قرار 

خواهد گرفت.
ابوبکر کامارا (فرانسه)

هافبک استون ویال ماه گذشته از ناحیه زانو آسیب دید و 
جام جهانى را از دست داد.

آرتور ملو (برزیل)
این هافبک قرضى که در لیورپول توپ مى زند، زمانیکه 
لیگ  در  رنجرز  تیم  با  رویارویى  براى  گرم کردن  درحال 

قهرمانان اروپا بود، دچار مصدومیت عضالنى شد.
خط خورده ها

ملى  تیم  نهایى  لیست  در  نامشان  تاکنون  که  آنهایى 
گرفته،  قرار  قطر  جهانى  جام  در  حضور  براى  کشورشان 
باید  آنها  از  برخى  متأسفانه  اما  نمى شناسند  پا  از  ققطعا سر 
مسابقات را از تلویزیون تماشا کنند. ستارگانى مانند ارلینگ 
دلیل عدم حضور کشورهایشان در  به  و محمد صالح  هالند 
پل  حال،  همین  در  داشت.   نخواهند  حضور  مسابقه ها  این 
پوگبا، ریس جیمز و تیمو ورنر به دلیل مصدومیت جام را از 
دست داده اند. اما براى برخى دیگر اوضاع متفاوت است و باید 
به سادگى با عدم حضور در این مسابقات کنار بیایند چراکه 
مربیان تیم ها آنها را انتخاب نکرده اند. حاال نگاهى مى اندازیم 
تصمیم  با  را   2022 جهانى  جام  که  نام هایى  بزرگترین  به 

سرمربى از دست دادند.
جیدون سانچو (انگلیس)

ساوت گیت  گرت  تیم  غایبان  مهم ترین  از  یکى  او 
 73 مبلغ  با  گذشته  تابستان  وینگر  این  است.  انگلیس  در 
میلیون پوند به اولدترافورد نقل مکان کرد، اما در این مدت 
تالش هایش براى رسیدن به سطحى از آمادگى و عملکردى 
که در دورتموند داشته و مورد انتظار هواداران یونایتد بوده، 
بى نتیجه مانده است. با توجه به اینکه بازیکنانى مانند فیل 
فودن، مارکوس راشفورد و بوکایو ساکا همگى در این فصل 
عملکرد بسیار خوبى از خود نشان دادند، این بازیکن 22 ساله 

نتوانست جایى در تیم ملى انگلیس پیدا کند.
رناتو سانچس (پرتغال)

فوتبال  تاریخ  در  بازیکنان  از عجیب ترین  یکى  سانچس 
مدرن است.

بهترین  عنوان  به  معرفى  و  بنفیکا  در  موفقیت  از  پس 
تیم ملى  قهرمانى  با  یورو 2016 که  بازیکن جوان مسابقات 
از  بایرن مونیخ  به  انتقال  با  پایان رسید،  به  کشورش پرتغال 
با  ناموفق  قرضى  دوره  علیرغم یک  مسیر خود منحرف شد. 
پیوستن  از  پیش  هافبک  این   ،18/2017 فصل  در  سوانسى 
در  پارى سن ژرمن  در  امباپه  کیلیان  و  نیمار  لیونل مسى،  به 
با لیل در لیگ فرانسه خودش را پیدا کرد،  تابستان امسال، 
اما با این حال او براى جام جهانى جایى در تیم ملى پرتغال 

پیدا نکرده است. 
رایان گراونبرچ (هلند)

یکى از با استعدادترین بازیکنان جوان فوتبال جهان در 
جام جهانى بازى نخواهد کرد.

از زمان از آژاکس و پیوستن به بایرن مونیخ در تابستان، 
انجام  آلمانى  غول هاى  براى  بازى   16 ساله   20 بازیکن  این 
و  بوده  ترکیب  در  ابتدا  از  بازى   3 در  فقط  اما  است،  داده 
مى توان درك کرد که چرا لوئیس فان خال او را به قطر نبرده 
است. جالب اینجاست که گراونبرچ تنها بازیکنى است که در 
پیش بینى ها در بین 10 بازیکن برتر جام قرار گرفته بود اما 

براى جام جهانى انتخاب نشد. با این حال مطمئنا در سال هاى 
آینده خبرهاى بیشترى از این هافبک خواهیم شنید.

روبرتو فیرمینو (برزیل)
این  در  حضور  از  که  بازیکنانى  بدشانس ترین  از  یکى 
بازیکن  مسابقات محروم مى شود، مهاجم لیورپول است. این 
31 ساله به ندرت در تیم یورگن کلوپ اشتباه کرده و علیرغم 
ورود داروین نونز 85 میلیون پوندى به آنفیلد، همچنان نقشى 
کلیدى در خط حمله ایفا مى کند. متأسفانه مهاجم برزیلى با 
55 بازى ملى براى کشورى بازى مى کند که بخش هجومى 
آن شامل بازیکنانى مانند نیمار، ریچارلیسون، آنتونى، گابریل 

مارتینل، گابریل ژسوس و وینیسیوس جونیور است.
سرخیو راموس (اسپانیا)

از  یکى  عنوان  به  راموس  سرخیو  بدون  جهانى  جام 
است.  عجیب  بسیار  اسپانیا،  فوتبال  بازیکنان  پرافتخارترین 
و  داده  انجام  اسپانیا  براى  ملى  بازى  میانى 180  مدافع  این 
کشور،  این  طالیى  نسل  عنوان  به  که  بود  تیمى  از  بخشى 
در سال 2010 در همین مسابقات قهرمان شد. راموس 36 
به  باید  و  مى برد  به سر  دوران حرفه اى خود  پایان  در  ساله 
از آن  بین المللى  بازآفرینى موفقیت هایى که در صحنه  امید 
برخوردار بود، ستارگان جوان این کشور را در قطر تماشا کند.

داوید دخیا (اسپانیا)
دروازه بان منچستریونایتد بدون شک یکى از مطرح ترین 
ستاره هایى است که توسط کشورش انتخاب نشده است. دخیا 
نظر  به  اما  است،  جهان  فوتبال  دروازه بانان  بهترین  از  یکى 
مى رسد ضعف بازى با پاى او باعث شده که لوئیز انریکه وى را 
کنار بگذارد. علیرغم حضور در تمام دقایق جام جهانى 2018، 
این بازیکن 32 ساله از سپتامبر 2020 براى کشورش بازى 
اجتناب  حدودى  تا  او  حذف  دلیل  همین  به  و  است  نکرده 

ناپذیر به نظر مى رسد.
تیاگو (اسپانیا)

نسل  توسعه  به  انریکه  تمایل  از  دیگرى  قربانى  ظاهرا 
بعدى فوتبال اسپانیا، تیاگو است. براى او 31 سالگى به این 
معنى است که این دوره احتماال آخرین فرصت او براى بازى 
در جام جهانى با اسپانیا بود، چراکه در زمان برگزارى دوره 

بعدى 35 ساله خواهد شد.
متس هوملز (آلمان)

براى  بازى ملى  انجام 76  بازیکن 33 ساله علیرغم  این 
کشورش، توسط هانسى فلیک براى این رقابت ها انتخاب نشد. 
و  دورتموند  بوروسیا  در  هوملس  تیمى  هم  اسلوتربک،  نیکو 
این مدافع کهنه  از ساوتهمپتون جایگزین  بال کوچاپ  آرمل 

کار شدند. 
بازمانده ها

جانلوئیجى دوناروما (ایتالیا)
او روزهاى سختى را در اولین فصل خود در پارى سن 
ژرمن سپرى کرد، در باخت یک شانزدهم پایانى مقابل رئال 
مادرید براى یکى از گلها مقصر بود و انتقادهاى زیادى متوجه 
او شد. او در یورو 2020 توانست با ایتالیا عنوان قهرمانى را به 
دست بیاورد و حاال در ادامه فصل کابوس وار خود نمى تواند 

در جام جهانى حاضر باشد.
ویکتور اوسیمن (نیجریه)

جهانى  جام  به  صعود  به  آنکه  از  بیش  ها  اى  نیجریه 
امیدوار باشند، اطمینان داشتند که در جام جهانى با آرژانتین 
هم گروه مى شوند. تیمى که همیشه در جام هاى جهانى با 
برسد  جهانى  جام  به  نتوانست  بار  این  شده  روبرو  آرژانتین 
به  که  بود  اوسیمن  ویکتور  براى  ممکن  خبر  بدترین  این  و 
سرعت در حال تبدیل شدن به یکى از بهترین مهاجم هاى 
اروپا است و نبود او در جام جهانى اتفاق تلخى براى مهاجم 

گلزن ناپولى محسوب مى شود.
فرانک کسیه (ساحل عاج)

ساحل عاج نتوانست به مرحله پلى آف جام جهانى صعود 
این دومین جام جهانى متوالى است  این معنى که  به  کند، 
جام  میزبانى  حال،  این  با  دهد.  مى  دست  از  کشور  این  که 

ملت هاى آفریقا در سال آینده، به زودى شانس خوبى  براى 
آنها به ارمغان مى آورد تا عنوان قهرمانى را به دست بیاورد. 
حاال فرانک کسیه بازیکن ساحل عاجى میالن یکى از غایب 
هاى جام جهانى است و نمى تواند در این دوره از رقابت ها 

حضور داشته باشد.
مارکو وراتى (ایتالیا)

بعدى جام جهانى 33 ساله خواهد  تورنمنت  تا  وراتى   
شد. براى بازیکنى با کیفیت او، به نظر مى رسد که او هرگز 
در جام جهانى در اوج خود بازى نخواهد کرد. او در دو دوره 
این  بزرگ  غایب  تا  است  نکرده  بازى  جهانى  جام  پیاپى 

رقابت ها باشد. 
داوید آالبا (اتریش)

دیوید آالبا همه قهرمانى ها را در سطح باشگاهى به دست 
آورده است. این مرد اتریشى هرگز به جام جهانى نرفته است و 
این انتظار بعد از این هم ادامه دارد. پیروزى ولز  برابر اتریش 
به این معنى است که آالبا نیز تا تورنمنت بعدى در آمریکاى 
با  او احتماالً همچنان  شمالى 33 ساله خواهد شد و اگرچه 
نزدیک  اوج خود  به  دیگر  اما  داشت  کشورش حضور خواهد 
تمام  اتریشى  بازیکن  بهترین  که   است  انگیز  غم  نمى شود. 

دوران ممکن است هرگز در جام جهانى بازى نکند.
لوئیز دیاز (کلمبیا)

کلمبیا در دو جام جهانى اخیر حضور داشته و توانسته در 
سال 2014 به مرحله یک چهارم نهایى و در سال 2018 به 
دور دوم برسد، جایى که در ضربات پنالتى به انگلیس باخت.

با این حال، حضور در قطر کار سختى بود و اگرچه لوئیز 
دیاز ستاره آشکار تیم جوانى است که در حال بازسازى خود 
مى باشد، آنها حتى به پلى آف بین قاره اى هم راه پیدا نکرده 
اند. این حداقل براى یورگن کلوپ تسکین دهنده است که این 
بازیکن کلمبیایى در تعطیالت نیم فصل در خطر مصدومیت 

قرار نخواهد گرفت.
جورجینیو (ایتالیا)

ستاره خط میانى چلسى، قهرمان یورو و بهترین بازیکن 
اروپا غایب بزرگ جام جهانى قطر است و باید با این بدبیارى 
بزرگ کنار بیاید و به فکر درخشش در رده باشگاهى باشد تا 

خود را بار دیگر در بین بهترین هاى جهان اثبات کند. 
 یان اوبالك 

یان اوبالك یکى از بزرگترین دروازه بانان نسل خود است 
اما بر خالف افرادى مانند مانوئل نویر، او هرگز حتى نمى تواند 
اینکه کاپ جام جهانى را  به جام جهانى برود، چه برسد به 
باال ببرد. اوبالك  در سال 2026 یعنى دوره بعد جام جهانى 
33 ساله خواهد شد. او  هرگز به همراه زادگاهش اسلوونى به 

راهیابى به جام جهانى نزدیک نبوده است. 
ارلینگ هالند 

تغییر  قالب جام جهانى در سال 2026 به نظر مى رسد 
که براى خود ارلینگ ساخته شده است. هالند فوتبال اروپا را 
به تسخیر خود درآورده است، اما با توجه به اینکه او نروژى 

است، او نیز سفر به قطر را از دست داد.
جهانى  جام  بعدى  دوره  در  تیم ها  افزایش  حال  این  با 
 2026 در  حضور  براى  زیادى  شانس  هالند  مى شود  باعث 
براى  بازى  به ثمر رساندن 15 گل در 17  با  باشد.  داشته  را 

کشورش، او ستاره تازه ظهور کرده  نروژ است.
با این حال، او فقط 21 سال دارد  بدون شک یک روز این 

فرصت را پیدا خواهد کرد در جام جهانى بازى کند. 
محمد صالح 

به هر حال  و  به جام جهانى 2018 رفت  محمد صالح 
روزهاى بدى را سپرى کرد.

مصر از مرحله گروهى خارج شد - اما این بار به صالح 
فرصت رسیدن به جام جهانى داده نشد. 

نایب قهرمان جام ملت ها در پلى آف شکست خورد صالح 
- درست حدس زدید -  در سال 2026 که جام جهانى بعدى 

است 33 ساله خواهد بود. 
او هر چیزى که ارزش بردن را در سطح باشگاهى داشته 

باشد، به دست آورده است.
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ستاره هایى که جام آخرشان خواهد بود!ستاره هایى که جام آخرشان خواهد بود!

کریم بنزما
بنزما پس از یک عملکرد فوق العاده براى رئال مادرید، 
اخیرا برنده توپ طال شــد. او در شرایط فوق العاده اى به 
ســر مى برد و قطعا مهمترین بازیکن تیم ملى فرانسه در 
قطر خواهد بود. در جــام جهانى 2022 انتظارات زیادى 
از این بازیکن 34 ســاله خواهد بود با این حال، از آنجایى 
که این بازیکن احتماال آخریــن دوره حضورش را تجربه 

خواهد کرد، تالش مى کند نهایت استفاده را ببرد.
مانوئل نویر

نویر بدون شــک یکــى از بهتریــن دروازه بانان دنیا و 
همچــون دیوارى روى دروازه اســت. او جایــزه بهترین 
دروازه بان جام جهانى 2014 را دریافت کرده اســت. نویر 
اکنون 36 ساله اســت و احتماال پس از این جام جهانى، 
دســتکش هایش را براى بازى هاى ملــى مى آویزد. آلمان 
مانند همیشه تیم قدرتمندى دارد اما مشخص نیست این 
بار تا کجا پیش مى رود. نویر بدون شک براى موفقیت در 

قطر، مهره کلیدى تیم فلیک خواهد بود.
لوکا مودریچ

جادوگر خط میانى کرواسى، تیم ملى کشورش را به فینال 
جام جهانــى 2018 هدایت کرد و به عنوان بهترین بازیکن 
مسابقات و برنده توپ طال انتخاب شد اما در نهایت آنها در 
فینال مقابل فرانسه شکست خوردند. از آن زمان، این بازیکن 
به بلوغ رســیده و همچنان مهمترین توپچى براى کشورش 
اســت. هافبک رئال مادرید با وجود رسیدن به 37 سالگى، 

همچنان نوازنده اصلى ارکستر کرواسى است.
لوئیز سوارز

در کنار کاوانى، لوئیس ســوارز دیگــر بازیکن اروگوئه 
اســت که پس از جام جهانى 2022 از فوتبال ملى کنار 
خواهد رفت. بازیکن 35 ساله سابق بارسلونا در حال حاضر 
بازیکن تیم ناسیونال است. سوارز با 56 گل در 134 بازى، 
بهترین گلزن تاریخ تیم ملى اروگوئه اســت. با این حال، 
این بازیکن دوران اوج خود را پشت سر گذاشته و مطمئناً 

پس از جام جهانى با تیم ملى خداحافظى مى کند.
روبرتو لواندوفسکى

لواندوفســکى در آخرین جام جهانــى خود در قطر به 
میدان خواهد رفت. او در 134 بازى 76 گل براى لهستان 
به ثمر رســانده و آماده است تا با عملکرد خوب خود در 
این مســابقات بدرخشد حتى اگر تیم ملى کشورش براى 
رسیدن به مراحل نهایى شانسى نداشته باشد. این بازیکن 
34 ساله از زمان پیوســتن به بارسلونا، در شرایط بسیار 
خوبى بوده و 14 گل در تمامى رقابت ها به ثمر رســانده 
اســت. لواندوفسکى تالش مى کند تا همین عملکرد را در 

جام  جهانى هم تکرار کند.
توماس مولر

مولر قبًال یک بار جام جهانى را فتح کرده و به احتمال 
زیاد آخرین دوره حضور خود را در این مســابقات پشت 
ســر مى گذارد. مولر در طول سالها عضویت در تیم ملى، 
تاثیر زیادى بر فوتبال آلمان گذاشــت و حاال در سن 33 

ســالگى، او همچنان مهمترین بازیکن آلمان اســت. این 
بازیکــن در 16 بازى جام جهانى 10 گل و 6 پاس گل به 
ثمر رسانده که نشان دهنده اهمیت او براى ژرمن ها است. 

کریستیانو رونالدو
رونالدو به 40 سالگى نزدیک مى شود و به تدریج تمام 
ویژگى هاى خود را از دست مى دهد، بنابراین دیدن بازى 
او در یک جام جهانى دیگــر غیرممکن خواهد بود. اما با 
توجه به اعتبارش در جام جهانى 2022 شــرکت خواهد 
کرد. ســتاره پرتغالى شــانس زیادى براى قرار گرفتن در 
ترکیب اصلى خواهد داشــت و براى رسیدن به افتخارى 
که هنوز به آن نرسیده، تالش مى کند. رونالدو با 117 گل 
و 42 پــاس گل در 189 بازى براى پرتغال بهترین گلزن 

تاریخ فوتبال بین المللى است. 
لیونل مسى

بهترین بازیکــن تمام دوران در جــام جهانى 2022 
شــانس دیگرى خواهد داشــت تا قهرمان این مسابقات 
شــود. این بازیکن 35 ساله امیدوار است که خاطرات تلخ 
فینــال جام جهانى 2014 را از بین ببرد. مســى بهترین 
گلزن تاریخ آرژانتین بــا 86 گل و 51 پاس گل در 162 
بازى است. کســب معتبرترین جام فوتبال مسیرى فوق 
العاده براى بازنشســتگى از رقابت هــاى ملى خواهد بود 
بنابرایــن او باید تمام تالش خود را در قطر براى قهرمانى 

کشورش انجام دهد.
ایجى کاواشیما

کاواشــیما 39 ساله براى تیم استراسبورگ بازى کرده 
و 95 بازى ملى براى ژاپن انجام داده است. این دروازه بان 
کهنه کار قرار اســت ماه آینــده در چهارمین جام جهانى 
خود حضور داشــته باشد و امدوار اســت براى اولین بار 

بتواند از دور دوم مسابقات نیز عبور کند.
دنى آلوز

بازیکن 39 ســاله فوتبال برزیل، امیدوار است که پس 
از کنار گذاشــته شــدن از آخرین اردوى تیم ملى در ماه 
سپتامبر، دوباره دعوت شود. تیته سرمربى برزیل مى تواند 

از تجربــه و نفوذ آلوز که 125 بازى ملى دارد، در رختکن 
خود بهره ببرد. البته مشــخص نیست که دنى آلوز توسط 

تیته، سرمربى برزیل به جام جهانى دعوت شود یا خیر؟
تیاگو سیلوا

ســیلوا دیگر بازیکن بزرگ برزیلى اســت که هنوز هم 
به طور منظم براى باشــگاه و کشــورش بازى مى کند و 
در هفته هاى اخیر عملکرد خوبى در چلسى داشته است.

 این بازیکن 39 ساله در سه جام جهانى حضور داشته 
و در آن شکست شرم آور7-1 در نیمه نهایى جام جهانى 
2014 مقابل آلمان حضور داشت. او همچنان یک بازیکن 

کلیدى برزیل در قلب دفاع است.
یان فرتونگن

مدافع ســابق تاتنهام که بخشى از نسل طالیى بلژیک 
بــود، مى تواند در پســت دفاع میانى یــا دفاع چپ براى 

شیاطین سرخ بازى کند. 
ورتونگــن 35 ســاله به بلژیک کمک کــرد تا در جام 
جهانــى 2018 پس از شکســت انگلیس به مقام ســوم 
برسد. قطعا در جام جهانى پیش رو یان ورتونگن یک رهبر 

کلیدى براى بلژیک خواهد بود.
آندرس گواردادو

توپچــى 36 ســاله فوتبــال مکزیک، پــس از تأیید 
بازنشســتگى در پایان جام جهانــى 2022، با 177 بازى 
ملى براى همیشه از تیم ملى مکزیک خداحافظى مى کند. 
در قطر او کاپیتان "ال ترى" خواهد بود و امیدوار اســت 
کــه ذکاوت و تجربه او تیمش را در گروهى که آرژانتین، 
لهســتان و عربستان ســعودى حضور دارند، به موفقیت 

برساند.
اولیویه ژیرو

ژیرو 36 ساله به فرانسه در قهرمانى جام جهانى 2018 
کمک کرد و مى تواند این بار نقش ارزشــمندى را براى 
تیم دیدیه دشــان ایفا کند. مهاجــم میالن براى ورود به 
خــط حمله فرانســه باید با کریم بنزمــا و کیلیان امباپه 

مبارزه کند.

تنها دو روز تا آغاز جام جهانى فوتبال 2022 باقى مانده و هیجان و انتظار در سراســر جهان به باالترین حد خود رســیده است. این مسابقات معتبرترین رقابتى 
است که در هر بازیکنى آرزوى برنده شدن آن را دارد.

با این حال بســیارى از بازیکنان بزرگ فوتبال هنوز موفق به کســب این جام نشده و بسیارى از آنها ممکن است براى آخرین بار شانس حضور در جام جهانى را داشته 
باشــند. جام جهانى 2022 مى تواند نقطه عطفى براى بعضى از آنها باشد تا بتوانند با کسب حداقل یک جام بازنشسته شوند. احتماال پس از این دوره چند چهره سرشناس 

دنیاى فوتبال با تیم ملى خداحافظى مى کنند اما محتمل ترین گزینه ها چه کسانى هستند:

ختکن د د دا ل از 125 که ز آل ذ نف ه ت از ن ا ت ا ان آل کن از ن ت نان ه ا الگ
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درآمد قطر از جام جهانى 
دبیر کمیته سازماندهى و میراث جام  جهانى گفت : قطر از برگزارى 
این مســابقات در حــدود 9 میلیارد دالر درآمد خواهد داشــت. هزینه 
زیرســاخت ها و آماده سازى میزبانى این مسابقات نیز به 8 میلیارد دالر 
رسیده است. این رقم نزدیک به هزینه هاى آماده سازى جام جهانى قبلى 

در روسیه است.

26 به جاى 23 
با مجوز فیفا، تیم هاى حاضر در جام جهانى قطر به جاى 23 بازیکن 
مرسوم،  با فهرست 26 نفره در این رقابت ها حضور پیدا خواهند کرد ، 
تا دوره گذشته هرتیم با 23 بازیکن در مرحله نهایى جام جهانى حضور 

مى یافت.

جشن قاره کهن
 با صعود استرالیا به جام جهانى 2022 ، قاره آسیا براى اولین بار  6 

نماینده در جام جهانى خواهد داشت! 
* قطر

* ایران
* کره جنوبى

* ژاپن
* عربستان
* استرالیا                                         

 در بازى پلى اف,  اســترالیا باحرکات عجیب دروازه بانش موفق شــد 
درضربات پنالتى پرو را شکســت دهد و به جام جهانى صعود کند, عالوه 
بر قطر میزبان بازى هاى جام جهانى،  کشورهاى ایران، کره جنوبى، ژاپن و 
عربستان از دو گروه قاره کهن جواز صعود مستقیم را به دست آورده بودند.

امارات و اســترالیا تیم هاى سوم دو گروه محسوب مى شدند که استرالیا با 
عبور از امارات رقیب کشور پرو، تیم پنجم آمریکاى  جنوبى در مرحله دوم شد .

جام جهانى وارد قطر شد 
" جام " جهانى فوتبال پس از عبور از 54 کشور دنیا ، عصر روز یک 

شنبه وارد قطر ، میزبان بیست و دومین دوره این رقابت ها شد.
ایران یکى از 54 کشور دنیا بود که جام جهانى در آنجا به نمایش درآمد 
اما گویا به خاطر پاره اى از مســایل میزبان خوبى براى حمل کنندگان جام 

جهانى در تهران نبودیم.

معرفى شهرهاى 
میزبان جام جهانى 

2026
آتالنتا، بوســتون، هیوســتون، 
لس آنجلــس،  میامــى،  داالس، 
فیالدلفــــیا،  نیـــــویورك، 
سان فرانسیسکو، سیاتل و کانزاس 
یازده ایالتى هستند که در امریکا 
پذیــراى تیم هاى شــرکت کننده 
در جــام جهانــى خواهنــد بود. 
همچنین گواداالخــارا، مونترى و 
هستند  شهرى  سه  مکزیکوسیتى 
که در مکزیک میزبان جام جهانى  
هستند، از طرفى  ونکوور و تورنتو 
شــهرهاى میزبان کانادا براى این 

دوره خواهند بود.
ورزشگاه آزتکاى مکزیک که در 
ســال هاى 1970 و 1986 میزبان 
فینــال این رقابت ها بوده به اولین 
ورزشگاهى تبدیل شد که 3 فینال 

جام جهانى را میزبانى مى کند.

ن، 
س، 
یا، 
س 
یکا 
ده 
ود. 
ى و 
ند 
نى  
نتو 
ین 

 در 
ان 
ین 
ال 

سهیل و ثریا 
هدیه  چینى ها به قطر 

کشــور چین اعالم 
کرد در آســتانه جام 
جهانى هدیه اى بسیار 
به قطــر خواهد  ویژه 
داد؛ دو پانــداى غول 
پیکــر چینى. ســفیر 
با  دوحــه  در  چیــن 
بین  ویژه  روابط  اعالم 
چیــن و قطــر گفت 
از  پانداها هدیه اى  که 
به  چین  مــردم  همه 
قطر هستند و مطمئناً 
بــه نمــاد جدیدى از 
دوســتى چین و قطر 
تبدیل خواهند شد. ژو 
جیان گفت که این دو 
پانداى بومى، سهیل و 

ثریا نام دارند و انتظار مى رود در ماه اکتبر، درست قبل از شروع مسابقات به قطر برسند.
نام پانداها به طور خاص با در نظر گرفتن مقصد انتخاب شــده است: سهیل نام یکى از درخشان ترین ستاره 
هاى مشــاهده شده در منطقه اســت، در حالى که ثریا نام عربى براى خوشه ستاره اى Pleiades است. تیم 
ملى فوتبال چین در جام جهانى 2022 حضور ندارد، الزم به اشــاره اســت چندین شــرکت از چین در احداث 
زیرســاخت ها و ورزشگاه هاى این کشور نقش داشتند. شــرکت ساخت و ساز راه آهن چین تالش زیادى براى 

ساخت ورزشگاه لوسیل کرد که میزبان دیدار نهایى جام جهانى است.

نصــب 
دوربین هاى مدرن 
فیفــا در جــام جهانى 
2022، دوربیــن هایى را 
در رختکــن تیم ها نصب 
کرد و هــدف از این کار 
این اســت تــا بینندگان 
امکان  تــا حد  تلویزیونى 
تیــم یا بازیکــن محبوب 

خود را دنبال کنند.
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جمع آورى آمار و ارقام ، تصاویر و مطالب و... از منابع مختلف 
براى تکمیل ویژه نامه ، باعث شد از ارائه اصل مطلب غافل شویم، 
پیش بینى مســابقات با توجه به سابقه تیم هاى شرکت کننده، 

براى شما عزیزان جالب خواهد بود . 
جدا از عدم حضور تیم ملى ایتالیا ، براى دومین دوره متوالى، 
که مهمترین حادثه جام جهانى قطر به حســاب مى آید، تحمل 
غیبت یک از ســرى از ســتارگان فوتبال  هم عذاب آور اســت، 
احتمال دارد  کســانى مثل آالباى اتریشى ، هالند نروژى و محمد 
صــالح مصرى و چند توپچــى ایتالیایى که بــراى دوره آتى به 
میزبانى کانادا، مکزیک و آمریکا ، پا به ســن خواهند گذاشت ، به 
رغم درخشــش در تیم هاى باشگاهى و همچنین جام ملت هاى 
کشورشان ، بازى در جام جهانى را از دست بدهند و باقى قضایا ...

غولها یک طرف ، بقیه طرف دیگر 
با شرایط موجود هر چند پیش بینى مسابقات سخت است اما 
تصورمان از درخشــش تیم هایى چون برزیل، آرژانتین ، آلمان ، 
پرتغال ، دانمارك ، کرواسى و تا حدودى فرانسه ، هلند و اسپانیا 
حکایت دارد  تیم هایــى که طبق آمار و ارقام ، تاکنون افتخارات 
زیادى از دل مسابقات جام جهانى به دست آورده اند البته در این 
بین ممکن اســت یکى از تیمهایى که به اسم آنها اشاره نداشتیم 

خالق شگفتى شود . 
برزیــل پرافتخارتریــن تیم این رقابت ها ، کــه آخرین بار در 

2002 کره و ژاپن با شکســت دو بر صفر آلمان بر تخت نخست 
جهــان تکیه زد بیشــتر از هر تیمى مدعــى اول قهرمانى براى 
ششــمین بار است ، تیته (ســرمربى) و برزیل در غیاب ایتالیا از 
ژرمــن ها بیم دارند که با رکورد آنها ( 5 قهرمانى) برابرى کند، و 
این در شرایطى است که خود آلمانى ها هم تحت رهبرى هانسى 
فلیک ، خطرناك به نظر مى رسند ، پرتغال با رونالدو ، آرژانتین با 
مسى و  ام با په  با فرانسه ،  با یک دنیا آرزو در صف قهرمانى بسر 
مى برند، فرانســه ، قهرمان دوره قبل در کشور روسیه (2018) 
بعید است با توجه به  شــرایطى که دارد براى دومین بار متوالى 
این عنوان را به جیب بزند ولى داستان برزیل ، آرژانتین و آلمان 
با ســایر تیم ها فرق دارد به ویژه پرتغال که مى خواهد در آخرین 
سال حضور رونالدو ، یک حرکتى بزند ، وقتى بازیکنان خوب دنیا 
از کشــورهاى مختلف را از لیست تیمهاى باشگاهى چون رئال ، 
بارسا ، پارى سن ژرمن ، منچستر سیتى و ... خارج کنید ، ارزش 
تیم ها و لیگ ها به نصف مى رسد ، به عنوان مثال ، از پارى سن 
ژرمن ، اعتبار لیگ فوتبال فرانســه نام مى بریم  که با جدا کردن 
نام نیمار، مسى و ... از این تیم ، اعتبار لیگ این کشور به حداقل 
مى رســد ، وقتى ســتارگان برزیلى و آرژانتینى شاغل در لیگ 
هاى  اروپا به کشورشان بر مى گردند ، انتخاب 26 بازیکن  براى 
مربیان سخت خواهد شد ، هرچند برزیل با بهترین بازیکنان  در 
صف اول مدعیان قهرمانیست ولى نباید از آلمان غافل بود . ژرمن 
ها بعد از برزیل، دومین تیمى هســتند که بیشترین حضور را در 
جام جهانى  تجربه کرده اند و حتى در کسب عناوین دوم و سوم 

یک ســر و گردن از سایر تیم ها باالترند . آنها در 2014 برزیل با 
شکست آرژانتین توانســتند جامه قهرمانى را بر تن کنند اما در 
دوره گذشــته به میزبانى روســیه ، حتى نتوانستند از گروه خود 
صعــود کنند و درنهایت با باخت دو بــر صفر مقابل کره جنوبى، 
پرونده یوآخیم لو و آلمان بســته شــد و این تیم با ثبت بدترین 
نتایــج با یک دنیا آبروریزى  از جام بیســت و یکم بیرون رفت ، 
منتها تیم فعلى آلمان بــه خاطر ارائه فوتبال تهاجمى  ، به رغم 
حضور  نوئر در درون دروازه ، در خط دفاع انســجام الزم راندارد 
و این موضوع ممکن اســت باعث اذیت و آزار ژرمن ها شود ، آنها 
در گروه مرگ با اســپانیا همسفر شده اند ، این در شرایطى است 
که  آمار و ارقام هم از بزرگى آلمانى ها حکایت دارد ، ماته ئوس با 
بیشــترین حضور در جام جهانى ، تصاحب جام توسط  بکن باوئر 
در دو لباس بازیگرى و مربیگرى ،  میروســالو کلوزه با بیشترین 
گل زده و ... برنــد هــاى فوتبال آلمان طى  21 دوره گذشــته 

محسوب  مى شوند . 
هلند٬ بد شانس 

هلند را باید بدشــانس ترین تیم در جام جهانى دانســت چرا 
که آنها طى ســه دوره حضور در فینال این مســابقات (74 , 78 
, 2010) مغلوب شــدند و حتى یک بار هم نتوانســتند دست ها 
را در بــازى اختتامیه به عالمت پیــروزى باال ببرند . حاال پس از 
چندین ســال دوباره نارنجى ها لوئیز فان خال ، مربى کهنه کار 
خــود را فراخواندند تا شــاید بتوانند به آرزوى دیرینه برســند ، 

آفرین به قطر، آفرین به فوتبال! آفرین به قطر، آفرین به فوتبال! 
 کامبیز هوشمند 
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آرژانتین هنوز با مســى نتوانست لباس قهرمانى جام جهانى را بر 
تن کند آنها در 2014 با آلمان به فینال رســیدند اما از کســب 
جام قهرمانى باز ماندند ، مســى با 35 سال سن پس از آلوز 39 
ســاله ، رونالدو و مادریچ 37 ســاله و نویر 36 ساله ، مسن ترین 
بازیکن جام جهانى در قطر به حساب مى آید ، آنها در گروه سوم 
با عربستان ، مکزیک و لهســتان همسفر هستند و پریروز هم با 
زدن پنج گل به امارات در یک دیدار دوستانه به استقبال بازیهاى 

جام جهانى رفتند .
دانمارك، کرواسى و بلژیک 

براى اســپانیا که قدرت آنها با بازنشستگى راموس ، اینیستا 
، ژاوى ، پویــول ، پیکــه ، تورس ، ویــا  و ... به نصف کاهش 
یافته بعید اســت با نیروهاى فعلى و سراســر جوان نظیر آنسو 
فاتى ، پدرى ، گارســیا ، سولر،  رودرى ، فران تورس در کنار 
چند توپچى قدیمى مثل بوســکتس ، آسنســیو ، آلبا ، کوکه 
،  ازپیلیکوئتا و ... ســرانجام خوبى در دوحه قطر داشته باشد 
، منتهــا بلژیک با لوکاکــو ، ادن هازارد ، دى بروینه ،  کورتوآ 
و ... ، دانمارك با کســپر اشــمایکل فرزند خلف پیتر اشمایکل 
، اریکســن ، کیائر ، کریستنسن و ...، کرواسى هم  با مودریچ 
، بروزوویــچ، کواچیچ ، کراماریــچ و ... از قدرت هاى درجه 2 
رقابت هاى  جام جهانى در قطر محســوب مى شوند. برخورد 
کرواســى و بلژیک در گروه ششــم و جدال دانمارك و فرانسه 

هم در گروه چهارم دیدن دارد . 

نمایندگان آفریقا 
یکى از نکات جالب در جــام جهانى آینده حضور دو برادر به 
اســامى نکو ویلیامز و ایناکى ویلیامز در ترکیب دو تیم ملى غنا 
و اسپانیاســت که اگر خاطرتان باشــد در دو جام جهانى قبل ، 
بــرادران بوآتنگ هم چنین وضعیتى داشــتند  اما از جمع تیم 
هاى آفریقایى حاضر در دوحه قطر ، ســنگال و  تونس شــرایط 
مطلوب ترى دارند هر چند مى دانیم که این امکان وجود دارد ، 
تیمهــاى غنا ، کامرون و مراکش هم در تعدادى از بازى ها موى 
دماغ حریفان ســخت کوش شــوند ، در گروه  دوم ، که ایران با 
ولز ، انگلیس و آمریکا همسفر است و همچنین گروه هاى سوم و 

پنجم، هیچ نشانى از تیمهاى آفریقایى نیست . 
جنوبى ها 

درنزد تیمهاى آمریکاى جنوبى ، برزیل و آرژانتین ، از شانس 
هاى اول قهرمانى محســوب مى شــوند اما اروگوئــه و اکوادور 
زورشــان به پاى دو تیم یاد شــده نمى رســد ، اگر کشور پرو ، 
همگروه ایران در جام جهانى 1978 آرژانتین ، در پلى آف مقابل 
اســترالیا ســهل انگارى نمى کرد آمریکاى جنوبى صاحب پنج 
سهمیه مى شد ، استرالیا پس از تساوى یک بر یک ،  در ضیافت 
پنالتــى ها نتیجه را از پرو برد و آســیا را براى اولین بار صاحب 

شش سهمیه کرد . 
آمریکایى ها 

از منطقه کونکاکاف چهار تیم آمریکا ، مکزیک ، کاســتاریکا و 

کانادا بار صعود به دوحه بستند ، جالب اینکه با حضور قدرت هایى 
چون آمریکا و مکزیک ، تیم ملى کانادا به عنوان سرگروهى رسید 
به گمان ما ، کونکاکافى ها بعید اســت تا یک چهارم نهایى پیش 
بیایند ، هرچند در متن باال اشــاره داشتیم که نتایج فوتبال غیر 

قابل پیش بینى است ، شاید اتفاقات دیگرى رقم بخورد . 
قهرمان، کجاى کار است ؟ 

بنزما ، مرد سال فوتبال جهان ، پس از درخشش دررئال حاال 
با گریزمن ، ام با په و ژیرو ، خط آتش فرانسه را تشکیل مى دهد ، 
بایــد منتظر ماند و دید که آیا «ام با په» مثل جونیور برزیلى در 
رئال با پاس هاى درخشــان ، بنزما را در موقعیت گل قرار خواهد 
داد یا خود براى گلزنى اقدام مى کند و این بستگى به هشدارهاى 
دیدیه دشان سرمربى فرانسه دارد که از مهاجم گریزپا و سرعتى 
پارى ســن ژرمن بخواهد زمان یورش همبــازى ها را کنار خود 

ببیند .  
 کلوزه، بدون رقیب

میروسالو کلوزه ، مهاجم سابق آلمان اکنون با 16 گل زده پیشتاز 
گلزنان جام جهانى ست  و رونالدوى برزیلى  با 15 , گرد مولر آلمانى 
با 14 و ژوســت فونتن فرانسوى با 13 گل در مکان هاى دوم و سوم 
و چهارم بسر مى برند ، حاال هیچ خبرى از نفرات پیشتاز نیست اما 
از بین کسانى که قرار است در قطر به میدان بروند تنها توماس مولر 
آلمانى با 8 گل فرصت دارد با زدن بیش از هشت گل ، رکورد کلوزه 

را جابجا کند که بعید به نظر مى رسد . 

آفرین به قطر 
این براى دومین بار است که آسیا سفره میزبانى مسابقات جام 
جهانى را در قاره خود پهن مى کند ، اولین بار در سال 2002 دو 
کشــور کره جنوبى و ژاپن از شرق آسیا مشترکا رقابت هاى جام 
جهانى را برگزار کردند ، حاال قطر به عنوان اولین کشور مسلمان 
با کمتر از ســه میلیون جمعیت ، میزبان این پیکارها شده است 
، همــان طور که در صفحات دیگر به اطالع رســید ، قطر با این 
جمعیت و وســعت کم حتى قادر است میزبان بازى هاى المپیک 
هم باشــد ،  بازى هاى جهانى که همیشــه در فصل تابســتان و 
ماه هاى ژوئن و جوالى برگزار مى شــد امســال قرار است براى 
اولین بار در ماه نوامبر و فصل سرما انجام شود ، البته تعدادى از 
کشــورها نسبت به این موضوع و میزبانى قطر معترض شدند چرا 
که ابتدا قرار بود در همان ماه هاى خرداد و تیر ، جام بیســت و 
دوم در اوج گرمــاى قطر به تصویر در آید منتها در پى شــکایت 
تیم ها با موافقت فیفا این رقابت ها در پائیز و فصل ســرما برگزار 
خواهد شــد ، آفرین به قطر که در قاره آســیا آبرودارى کرد و با 
برنامه ریزى درســت پیشــنهاد میزبانى داد و حاال هم قرار است 
میزبان بازیکنان 32 تیم ، تماشــاگران ، روزنامه نگاران و مقامات 
فوتبال جهان باشــد و حتم بدانیــد قطرى ها از عهده این کار به 
خوبى بر خواهند آمد . به امید آنکه در قطر ، شاهد درخشش ملى 

پوشان فوتبال کشورمان باشیم .
مسى٬ نیمار و رونالدو 

تاکنون شــاهد اتفاقات زیادى در 21 دوره جام جهانى بودیم 
ولى واقعاّ براى دوستاره درخشان فوتبال جهان خوب نیست که با 
این همه جوایز ، نتوانند کاپ قهرمانى جام جهانى را هم دریافت 
و به ویترین افتخارات خود بیفزایند ، مســى با آرژانتین در جام 
جهانى 2014 تا فینال پیش آمد اما موفق نشــد جام قهرمانى را 
باالى ســر ببرد و هم چنین رونالدوى پرتغالى که عمر فوتبالش 
را بدون تصاحب جام جهانى به پایان برســاند ، این دو بازیکن در 
سال هاى اخیر افتخارات زیادى را از آن خود کردند و حتى خیلى 
از بازیکنان به خاطر وجود این دو نتوانستند به حقشان در جهان 
فوتبال برســند ، جام جهانى 2022 بهترین فرصت براى رونالدو 
و مســى اســت که یکى از این دو با جام قهرمانى جام جهانى ، 
کلکســیون افتخاراتش را کامل کند ، حاال این شــانس به کدام 
بازیکن رو خواهد کرد خدا مــى داند ، البته رقیب جدى این دو 
نفــر ، یعنى نیمار برزیلى ، چنیــن تصورى دارد که در این میان 
شــانس نیمار با برزیل بیشتر از رونالدو و مسى است . البته اگر از 
تهدید تیم هایى چون آلمان، اســپانیا ، هلند ، دانمارك ، بلژیک و 

فرانسه جان سالم به در ببرند.

درخشش رونالدو با برزیل در درخشش رونالدو با برزیل در 20022002

بوسه مارادونا بر جام جهانى بوسه مارادونا بر جام جهانى 19861986 مکزیک مکزیک
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همه چیز از نامدار شروع شد
قضاوت داوران ایرانى در جام جهانى، از دوره دهم این رقابتها 
در کشور آلمان - 1974 - شروع شد. جعفر نامدار نخستین داور 
ایرانى است که سابقه حضور در جام جهانى را پیدا کرده است. او 
اولین بار در جام جهانى 1974 سوت زد و قضاوت دیدار استرالیا 
و پــرو را بر عهده داشــت. نامدار در این بازى اشــتباه بزرگى را 
مرتکب شد و در حالى که به بازیکن تیم ملى استرالیا 2 بار کارت 
زرد نشــان داده بود فراموش کرد کــه او را اخراج کند تا این که 
«کلیو تامســون»، داور چهارم این بازى دقایقى بعد به وى یادآور 
شد که باید بازیکن اســترالیا را اخراج مى کرد. نامدار همچنین 
در جام جهانى 1978 آرژانتین ،  دیدار لهســتان و مکزیک را که 
با پیروزى 3 بر 1 لهســتان همراه شد، قضاوت کرد و در مجموع  
طى دو دیدارى که در جام جهانى ســوت زد، از ســه کارت زرد 
و یک کارت قرمز اســتفاده کرد. او همچنین دومین داور آسیایى 
تاریخ جام هاى جهانى محســوب مى شــود . نامدار روز 11 تیر 
1313 در تهران متولد شد. در خیابان رى رشد کرد و به فوتبال 
ایران معرفى شد. نامدار در دهه سى شمسى، عضو باشگاه شاهین 
تهران بود و ســال 1337 با این تیم، قهرمان جام باشــگاه هاى 
تهران شد و یک سال بعد از آن به عضویت تیم ملى فوتبال ایران 
درآمد. نامدار در رقابت هاى مقدماتى جام ملت هاى آســیا در آذر 
ماه سال 1338 در کراالى هندوستان در سه بازى براى تیم ملى 
ایران به میدان رفت. این مدافع خستگى ناپذیر به سبب عالقه به 
داورى، بازیگرى را کنار گذاشــت و سال 1346، وارد این چرخه 
شــد و همان طور که ذکر کردیم بــه عنوان اولین داور ایرانى در 
تاریــخ جام جهانى (1974 آلمان)، حضور یافت ، وى که در جام 
هاى جهانى  1974 و 1978 به عنوان داور وســط قضاوت کرد، 
طى سال هاى 1349 تا 1357 رئیس کمیته داوران ایران نیز بود. 
نامدار در جام جهانى 1978 آرژانتین، عالوه بر قضاوت دیدار دو 
تیم لهســتان و مکزیک  ، کمک داور بازیهاى برزیل - لهســتان 
(جام جهانى 1974)، آرژانتین - لهستان و سوئد- برزیل نیز بوده  
است. از دیگر قضاوت هاى بین المللى نامدار مى توان به حضور وى 
در بازى هــاى المپیک 1972 مونیــخ و المپیک  1976 مونترال 
اشــاره کرد. جعفر نامدار، 11 دى 1392 در 79 سالگى، در ایالت 

کالیفرنیاى آمریکا درگذشت. روحش شاد ...
فنایى؛ تنها ایرانى حاضر در فینال

محمد فنایى، نخستین کمک داور ایرانى حاضر در جام جهانى 
است که موفق شد در تنها حضورش ، مهمترین تورنمنت فوتبالى 
جهان ، در فینال این رقابت ها نیز حاضر شــود و پرچم بزند. این 
داور که در ســال 1992، در المپیک بارسلونا نیز حضور داشت، 
بهترین کمک داور سال آسیا در سال 1994 شد. فنایى در فینال 
جام جهانى 1994 آمریکا،  کمک داور «ساندرو پل» مجارستانى  
بــود. در آن فینال تاریخى، برزیل بــا مربیگرى کارلوس آلبرتو و 
ایتالیا با مربیگرى آریگو ساکى به تساوى بدون گل رضایت دادند 
و ضربــات پنالتى، قهرمان را تعیین نمود و برزیل قهرمان شــد. 
فنایى که در لیگ ایران به عنوان داور فعالیت داشــت، در فینال 
جام جهانى بــه عنوان کمک داور، به قضاوت خوب ســاندروپل 

یک جهان ، یک جام و داستان حضور داوران ایرانى
سهم کشورمان تاکنون ؛ یک فینال و یک رده بندى

این روزها جهان در تب و تاب برگزارى بیســت و دومین دوره مســابقات جام جهانى فوتبال قرار دارد. این تورنمنت مهم براى دومین مرتبه است که در قاره آسیا برگزار 
مى شود و تیم ملى فوتبال کشورمان براى ششمین مرتبه  در جام جهانى شرکت مى کند ،  ایران  در بیست و یک دوره گذشته در 7 دوره، داوران و کمک داورانى را داشته که در 
جام جهانى قضاوت کرده اند و محمدرضا ابوالفضلى هشتمین داور ایرانى است که قرار است در جام جهانى اخیر (2022 قطر) حضور داشته باشد. علیرضا فغانى، محمدرضا منصورى 
و محمدرضا ابوالفضلى از ایران به عنوان تیم داورى در جام جهانى 2022 حضور دارند ، جعفر نامدار، اســفندیار بهارمست، محمد فنایى، علیرضا فغانى، حسن کامرانى فر، محمدرضا 
منصورى و رضا سخندان 7 داور و کمک داور ایرانى بودند که پیش از جام جهانى 2022 قطر سابقه سوت زدن و پرچم زدن در جام جهانى را داشته اند. در مطلب  پیش رو ،  داوران 

و کمک داوران ایرانى ادوار گذشته جام جهانى  را معرفى و کیفیت کار آنها را بررسى کردیم.

 سعید حاجى بابایى

جعفر نامدارجعفر نامدار

حسن کامرانى فرحسن کامرانى فر ( ( نفر اول از سمت راست) نفر اول از سمت راست)
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کمک شــایانى کرد تا این تیم داورى، نمره قبولى بگیرد. فنایى 
از آن پس، با ســاندروپل دوســت شد و یک ســال بعد از سوى 
کمیته داوران  فدراســیون ایران، ماموریت یافت تا براى قضاوت 
بازى حســاس تیم هاى استقالل و پرسپولیس تهران، ساندروپل 
را به حضور در کشورمان تشویق کند.این چنین شد که در تاریخ 
5 مرداد 1374، بازى رفت تیم هاى اســتقالل و پرســپولیس را 
ســاندروپل از مجارستان با کمک محمد فنایى و علیرضا صادقى 
جو قضاوت کرد. در آن شــهرآورد تیم استقالل به برترى 3 بر 1 
دســت پیدا کرد. حال که به اینجا رســیدیم بد نیست یادآورى 
کنیم که ساندروپل ســال قبل در 65 سالگى درگذشت. علیرضا 
صادقى جو هم در ســال 1387 به علت سکته مغزى فوت کرد. 
روح این دو عزیز شــاد ، محمد فنایى، متولد 2 دى 1330 است. 
در اوایل دهه 60، کار جدى اش در داورى را شــروع کرد. در این 
دهه، کمک داور بود اما در دهه 70، در فوتبال داخلى بیشــتر به 
عنــوان داور اصلى، قضاوت مى کرد، کمیته داوران آســیا و فیفا 
اما همیشــه فنایــى را یک کمک داور مى دانســته اند. فنایى 2 
ســال قبل از حضور در جام جهانــى 1994 آمریکا، قضاوت در 
رقابت هاى فوتبال المپیک 1992 اســپانیا را تجربه کرده بود و 
در پنج مســابقه حضور داشت. وى بعد از جام جهانى 1994 نیز 
در مسابقات جام کنفدراسیون ها در سال 1995، به عنوان کمک 
داور به قضاوت پرداخت. فنایى تا اواخر دهه 70 قضاوت کرد و ...

بهارمست؛ نماینده ایران از آمریکا!
در ســال 1998 که تیــم ملى فوتبال ایــران در جام جهانى 
فرانسه حضور داشــت، یک داور ایرانى مقیم آمریکا  هم در این 
تورنمنت مهم حضور پیدا کرد. بهارمســت سال 1351 به آمریکا 
کوچ کرد و سال 1370 به عنوان یک شهروند آمریکایى پذیرفته 
شد. اســفندیار بهارمست متولد ســال 1333 در تهران است. او 
عضو کمیته داوران کونکاکاف (آمریکاى شمالى، مرکزى و حوزه 
دریاى کارائیب) اســت و در مسابقات مهمى همچون جام جهانى 
1998، کوپــا آمریکا 1997، المپیــک 1996 و گلد کاپ 1996 
سوت زده است و تنها نماینده داورى ایران در جام جهانى 1998 
بود و 2 بازى را در آن دوره ســوت زد . مشــهورترین قضاوت او 
دیــدار نروژ و برزیــل بود که در لحظات پایانى، بهارمســت یک 
پنالتى را به ســود نروژ گرفت که در تصاویر اولیه در شبکه هاى 
تلویزیونى مشخص بود که بهارمست اشتباه کرده و پنالتى نبوده 
اســت. نروژ توانست با گل کردن آن پنالتى، برزیل را مغلوب کند 
و چند روز بعد، یک شبکه تلویزیونى سوئدى با نشان دادن صحنه 
پنالتى از زاویه اى دیگر، ثابت کرد که مدافع برزیل لباس مهاجم 
نروژ را گرفته و اعالم پنالتى درســت بوده است. این اعالم پنالتى 
بعداً توسط مجله داورى به عنوان یکى از 18 تصمیم داورى برتر 
فوتبال انتخاب شد. بهارمســت در جام جهانى 1998 همچنین 
بازى زیبا و پر گل اسپانیا و نیجریه را قضاوت کرد. بهارمست بعد 
از جام جهانى 1998 بــه داورى در لیگ حرفه اى فوتبال آمریکا 
مشغول و یک ســال هم به عنوان بهترین داور این لیگ انتخاب 
شد. وى به عنوان مربى داورى در جام جهانى نوجوانان در  فنالند 
و جــام جهانى جوانان در هلند و کانــادا و همچنین جام جهانى 

2006 آلمان حضور داشت.
کامرانى فر؛ زوج الغمدى در قاره سیاه

بعــد از اینکه دو داور ایرانى - نامدار و بهارمســت - و یک 
کمــک داور - فنایى - در جام هــاى جهانى 1974، 1978، 
1994 و 1998 حضــور پیدا کردنــد، نوبت به یک کمک داور 
دیگر رســید تا حضــور در جام جهانى را تجربه کند. حســن 
کامرانى فــر در ســال 2010 تنهــا نماینــده داورى ایران در 
آفریقــاى جنوبى بــود. او به همراه خلیل الغمدى عربســتانى 
و صالــح المرزوقى اماراتــى، یکى از نمایندگان داورى آســیا 
در جــام جهانى 2010 بودند. حســن کامرانــى فر متولد 30 
فروردین 1351 در مشــهد اســت، وى از سال 2003 تا سال 
2015 بــه عنوان کمک داور فعالیت داشته اســت. کامرانى فر 
پس از بازنشســتگى به مدت یک سال 1395 تا 1396، رئیس 
دپارتمان داورى فدراســیون فوتبال ایران بود و هم  اکنون به 
عنوان ناظر و مدرس داورى کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت 
دارد. کامرانى فر در روز 23  تیر ماه 1400 از ســوى عزیزى 

خادم رئیس وقت فدراســیون فوتبال به عنوان سرپرســت 
دبیرکل فدراســیون منصوب شد و در شــهریور 1401 از 
این سمت اســتعفا داد. کامرانى فر در جام جهانى 2010 
آفریقاى جنوبى، دو قضاوت داشــت.  نخستین دیدارى که 
او در آفریقاى جنوبى پرچم زد، بازى حســاس فرانســه و 
مکزیــک بود که تصمیم درســتش در زمان گل نخســت 
مکزیک، سبب تعریف و تمجدید از او در مجالس و محافل 
داورى شــد. وى به همــراه داوران عربســتانى و اماراتى، 
مسابقه شیلى و سوئیس را هم قضاوت کرد.  اخراج اشتباه 
بازیکن ســوئیس و گل آفساید شیلى سبب شد این تیم در 
آفریقاى جنوبى دیگر قضاوتى نداشــته باشــد و به مراحل 
بعدى نرســد که البته بعــد از این مســابقات، کامرانى فر 
ایــن موضوع را تکذیب کرد و علــت آن را بى تجربه بودن 
داور عربســتانى عنوان کرد. فغانى در ســال 2014، براى 
دومیــن دوره پیاپى در جام جهانى شــرکت کرد و این بار 
در برزیــل به عناوین داور پنجم و کمک داور ذخیره، در 8 
بازى حضور داشــت. او به عنوان داور پنجم در این بازیها 
حضور داشــت:برزیل و کرواســى (گــروه اول - افتتاحیه 

جام)، کلمبیا و یونان (گروه ســوم)، بلژیــک و الجزایر (گروه 
هشــتم)، اروگوئه و انگلســتان (گروه چهــارم)، کره جنوبى و 
الجزایر (گروه هشتم)، انگلســتان و کاستاریکا (گروه چهارم)، 
فرانســه و نیجریه (یک شانزدهم نهایى) و به عنوان کمک داور 
ذخیــره نیز در بازى هلند و برزیل در مرحله یک چهارم نهایى 

حضور داشت.
فغانى؛ پرافتخارترین داور ایرانى

علیرضا فغانى را مى تــوان پرافتخارترین داور بین المللى ایران 
نامید. او که ســال 1398 ایران را ترك کرد و ســاکن اســترالیا 
شد، اکنون در لیگ استرالیا قضاوت مى کند. فغانى البته هر سال 
چند بــازى را در لیگ ایران قضاوت مى کنــد و در رویدادهاى 

بین المللى با عنوان داورى ایرانى حاضر مى شــود. فغانى در جام 
جهانى 2018 روســیه با قضاوت 4 مســابقه، از جمله بازى رده 
بندى، توانست لقب پر افتخارترین داور ایرانى تاریخ جام جهانى 
را کســب کند. وى که در جام جهانــى 2014 نیز به عنوان داور 
پشــتیبان حضور داشته، براى ســومین دوره متوالى جام جهانى 
را در قطر 2022 تجربه خواهد کرد. فغانى ســابقه ســوت زدن 
در فینال جام باشــگاه هاى آســیا 2014، فینال جام باشگاه هاى 
جهــان 2015، فینال المپیــک 2016 و رده بندى جام جهانى 
2018 را دارد. فغانــى در جام جهانى 2018 روســیه، دیدارهاى 
آلمان - مکزیک و برزیل - صربســتان در مرحله گروهى، دیدار 
جذاب فرانســه - آرژانتین در یک هشتم نهایى و دیدار رده بندى 

محمد فنایى (نفر دوم از سمت چ پ) در فینال محمد فنایى (نفر دوم از سمت چ پ) در فینال 19941994

بهارمستبهارمست
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گفت و گو با داور ایرانى حاضر در جام جهانى
فغانى: به تجدید افتخار مى اندیشیم

در آســتانه جام جهانى 2022، گفت و گوى کوتاهى انجام داده ایم با علیرضا فغانى داور پر افتخار کشــورمان و نظراتش را در 
مورد این تورنمنت پرسیده ایم. فغانى به خبرنگار کیهان ورزشى گفت: خیلى خوشحالم که قرار است در جام جهانى 2022 قضاوت 
کنم. همه تالشــم را خواهم کرد که قضاوت هاى خوبى داشته باشم و بتوانم مثل جام جهانى قبلى به مراحل باالیى راه یابم. اینکه 
در دوره قبــل، قضــاوت بازى رده بندى را به تیم داورى ایران دادند و ما تیمى موفق بودیم، دلیلى نمى شــود که در این دوره هم 
ما را تحویل بگیرند. فغانى افزود: قضاوت دو دیدار مرحله گروهى - که البته هنوز مشــخص نیســت کدام بازیها هســتند - براى ما 
قطعى اســت و براى این که بتوانیم تعداد قضاوت هاى خود را به عدد 4 یا 5 برســانیم، باید تیم خوبى باشیم و خیلى تالش کنیم. 
به منصورى و ابوالفضلى که قرار اســت در این دوره همراهى ام کنند هم گفته ام که باید خیلى خوب، دقیق و منظم باشــیم تا به 
موفقیت برســیم. با این دو همکارم، جلسات زیادى را برگزار خواهم داد و  مى خواهم که هماهنگى الزم را داشته باشیم. فغانى در 
مورد اینکه دوست دارد بازى چه تیم یا تیم هایى را قضاوت کند، گفت: در جام جهانى، فقط طرفدار تیم ملى ایران هستم و اگرچه 
قبل از شــروع جام جهانى دوســت داشــته ام که بازى تیم هاى قدرتمند مثل برزیل، آلمان، فرانسه و ...را قضاوت کنم اما االن که 
در آوردگاه قطر حاضر هســتیم، فقط به موفقیت تیمى مان فکر مى کنم و برایم فرقى نمى کند که بازى چه تیمى را ســوت بزنم، 
فقــط امیدوارم که تا فینال پیش برویم. فغانى افــزود: موفقیت هاى تیم داورى ایران در دوره قبلى فقط براى من و همکارانم نبود 
و افتخارى بزرگ براى همه ایرانیان به خصوص جامعه داورى ایران محســوب شــد. امیدوارم که در جام پیش رو (2022 قطر)، هم 
بدرخشــیم و نام ایران را دوباره مطرح کنیم. داور موفق کشــورمان در خاتمه گفت: امیدوارم که تیم ملى فوتبال کشورمان هم در 
برابر رقبا، قدرتمند کار کند و بتواند نتایج خوبى را بگیرد. با اینکه رقباى ســختى در انتظار تیم ایران هســتند اما فکر مى کنم تیم 

ایران مى تواند این بار از گروه خودش صعود کند.

گفت و گو با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
منصورى و ابوالفضلى: مى خواهیم در فینال حاضر باشیم

محمدرضــا ابوالفضلى و محمدرضا منصورى، دو کمک داور فوتبال ایران هســتند که در جام جهانى 2022 قطر، در تیم داورى 
علیرضا فغانى حضور خواهند داشــت.  سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا، مصاحبه اى با این دو نفر انجام داده که متن آن  به شرح 

زیر است:
ابوالفضلى در خصوص حضورش در جام جهانى 2022 گفت: زمانى که داورى را آغاز کردم، بزرگترین رویاى من این بود که در 
جــام جهانى قضاوت کنم و حضور در میان کمک داوران جام جهانى 2022،  خوشــحال کننده ترین اتفاق ممکن بود، چون من در 
رسیدن به هدفم موفق بودم. وى در مورد آماده سازى خود براى شرکت در جام جهانى گفت: مهمترین نکته این است که آمادگى 
خودم را حفظ کنم. در عین حال باید انرژى ام را باال نگه دارم و مثبت نگر باشم. خانواده ام بهترین شرایط را براى آماده سازى مناسب 
من فراهم مى کنند تا جام جهانى موفقى داشــته باشــم. کمک داور فوتبال ایران توصیه اى به داوران جوان داشــت و گفت: من به 
داوران جوان توصیه مى کنم که با جدیت تمرین کنند، ســختکوش باشند و ذهن شان را براى اتفاقات پیش بینى نشده آماده کنند. 
در درجه اول امیدوارم که یک تیم آســیایى به فینال جام جهانى صعود کند. با این حال اگر این مســئله محقق نشد، امیدوارم که 

یک داور آسیایى در این مسابقه قضاوت کند.
محمدرضا منصورى هم درباره آماده سازى داوران آسیایى براى حضور در جام جهانى گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا، دوره ها و 
برنامه هاى زیادى تدارك دیده و تعهد براى بهره گیرى از بهترین امکانات براى رســیدن به بهترین مهارت ها، دلیل موفقیت گروهى 
ماســت. برنامه هاى کنفدراســیون فوتبال آسیا کمک بسیار بزرگى به ما کرده اســت. به خصوص از طریق فرصتى که در مسابقات 
پرفشار و سطح باال به ما داد. در طول تورنمنت ها، کالس هایى بین بازیها برگزار مى شود و این مدت، بهترین لحظه براى یادگیرى 
است. ابوالفضلى افزود: تجربه فغانى و منصورى در جام جهانى قبلى خیلى به من کمک مى کند. امیدوارم که تا فینال جام جهانى 

پیش برویم و قضاوت این بازى بزرگ به ما برسد. معتقدم که توانایى و لیاقت این کار را داریم.

بلژیــک - انگلیــس، را به همــراه همکاران ایرانــى اش - رضا 
ســخندان و محمدرضا منصورى - قضاوت کــرد. به گواه اکثر 
کارشناسان داورى، قضاوت فینال جام جهانى 2018 حق مسلم 
فغانى بود و انتخاب نشــدن او به عنوان داور فینال، عجیب بود. 
فغانى متولد روز اول اردیبهشــت 1357 است. پدر وى - محمد 
فغانى - و پدر همســرش - حسین عرب براقى - از داوران دهه 
هاى 60 و 70 فوتبال کشــور بودنــد و در حال حاضر نیز برادر 
وى - محمدرضا فغانى - و برادر همســرش - امیر عرب براقى - 
در حــوزه داورى فعالیت جدى دارند. علیرضا فغانى تاکنون 84 
قضاوت بین المللى داشــته و 328 کارت زرد و 6 کارت قرمز به 

بازیکنان و مربیان خاطى نشان داده است.
سخندان و منصورى؛ موفق ترین کوبل داورى

محمدرضــا منصورى و رضا ســخندان کمک داوران کوبل 
داورى ایران بودند و فغانى را در مســیر قضاوت هایش کمک 
کردند. جام جهانى 2018 روســیه نخســتین مرتبه اى بود 
کــه کوبل کامال ایرانــى قضاوت بازیها را بر عهده داشــت و 
منصورى و ســخندان نخســتین جام جهانى خود را قضاوت 
کردند. البته رضا ســخندان یک ســال پــس از جام 2018، 
به دلیل یکسرى مشــکالت از دنیاى داورى خداحافظى کرد 
اما منصورى در جام جهانــى 2022  قطر هم در کنار فغانى 
حضور خواهد داشــت. در جــام 2022، محمدرضا ابوالفضلى 
جانشین رضا سخندان شده است. سخندان متولد  11 بهمن 
1352 در مشــهد اســت و در ســال 1368 داورى را شروع 
کرد و در ســال 1383 وارد لیســت فیفا شــد. سخندان در 
15 شــهرآورد تهران به عنوان کمک داور حضور داشــته و از 
این حیث رکورددار اســت. رضا ســخندان در سال 1398 از 
دنیاى داورى خداحافظى کرد. محمدرضا منصورى هم متولد 
روز ســوم اردیبهشت  1357 است. او در ساِل 1377 داورى 
را شــروع کرد و از ســال  1384 در لیِگ برتر فوتبال ایران 
قضاوت مى کند. محمدرضا ابوالفضلى هم متولد22 شــهریور 
1356 در تهران اســت. وى در سال 1374 داورى را شروع 

کرد و در سال 1388 وارد لیست فیفا شده است.

سخندانسخندان

منصورىمنصورى٬٬ فغانى و  ابوالفضلى فغانى و  ابوالفضلى
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Œ .h,gÎK v,dHv,dD [HÊ [ÈHkD
käVn d<ciHÏ hdVhË nv lÆHfG
aÎViHÏ hkæ„ÎS

.      -fN,Ë aVó!.

.      -n̈‰ iH nv pH‰ =<‰ cnË fHcd¥K ! .

.      - h=I lêG hdÁÈH ngö<c jÎÂÈH j<Ë f<ndN
;Hl± aVhdX fHaæHié<Ë tVØ lD ;Vn..!.
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 Œ0391 - hv,=<mI )h,gÎK n,vÍ( 9031 aÂöD

j¶Nhn jÎL iH ̂ 31 jÎL  & tÎÁH‰ ̂ >v\hkéÎK 2 - hv,=<mI 4   &  lñG
fV=ChvÏ fHcÏ ̀HdHkD ̂ l<kéI ,dNm< &  vnÍ fÁNÏ ̂ >lVd¥H - d<=ö±,Ï
)fV=ChvkúN( &  fÈéVdK =„CË ̂  hséHfÎ„I hc >v\hkéÎK 8 =G

 Œ 4391 - hdéHgÎH )n,lÎK n,vÍ( 3131.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hdéHgÎH 3 - ]¥ö„<h;D d: &
lñG fV=ChvÏ fHcÏ kÈHdD ̂ vÊ & vnÍ fÁNÏ ̂ >gÂHË 3 - hjVdA 2
& fÈéVdK =„CË ̂ h,gNvdA kÎNgD hc ]: 5 =G

 Œ 8391 - tVhköI )s<lÎK n,vÍ( 7131.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hdéHgÎH 4 - líHvséHË 2 &
lñG fV=ChvÏ fHcÏ kÈHdD ̂ ̀HvdS & vnÍ fÁNÏ ̂ fVcdG 4 - s<mN
2 & fÈéVdK =„CË ̂ gá<kÎNhõ nhsÎ„<h hc fVcdG 7 =G

.- [HÊ iHÏ [ÈHkD 2491 , 8491 fI ngÎG ,r<ß [Á+ [ÈHkD fV=Chv kúN#.
 Œ 0591 - fVcdG )]ÈHvlÎK n,vÍ ( 9231 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 31 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hv,=<mI 2 - fVcdG d: & lñG

[HÊ [ÈHkD t<jäH‰ & n,vÍ fI n,vÍ )0391-8102( .
fV=ChvÏ fHcÏ kÈHdD ̂ aÈV vd< ,vcaæHÍ lHvh;HkH &  fHcÏ vnÍ fÁNÏ^
s<mN 3 - hsåHkÎH d: & fÈéVdK =„CË. ̂ >nlÎVlHv;ClÁC hc fVcdG 8
=G .

 Œ 4591 - s<mÎS )`ÁíÂÎK n,vÍ( 3331.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ >gÂHË 3 - líHvséHË 2 & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ fVË & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ hjVdA 3 - hv,=<mI d: &
fÈéVdK =„CË ̂ aHkNv, ;<]Î: hc líHvséHË 11 =G .

 Œ 8591 - s<mN )aúÂÎK n,vÍ( 7331.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ fVcdG 5 - s<mN 2 & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ s<gÁH & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ tVhköI 6 - >gÂHË 3 & fÈéVdK
=„CË ̂ \,sJ t<kéK hc tVhköI 31 =G

 Œ2691 - aÎ„D )i™éÂÎK n,vÍ( 1431 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ fVcdG 3 - ]¥ö„<h;D d:
& lñG fHcÏ kÈHdD ̂ sHkéÎH=< & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ aÎ„D d: - d<=ö±,Ï
w™V & fÈéVdK =„CË ̂ =HvdÁúH & ,h,h hc fVcdG & gá<kG sHkîC hc
aÎ„D & t„<vdHË >gäVè hc líHvséHË & hd<hk<́ hc a<v,Ï & dV;<,d}
hc d<=ö±,Ï 4 =G .

 Œ 6691 - hkæ„ÎS )iúéÂÎK n,vÍ( 5431.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hkæ„ÎS 4 - >gÂHË 2 & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ ,dÂä„D gÁNË & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ ̀Vj®H‰ 2 - a<v,Ï
d: & fÈéVdK =„CË ̂ h,cÍ fÎ< hc ̀Vj®H‰ 9 =G

 Œ0791 - l¥Cd: )kÈÂÎK n,vÍ( 9431.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ fVcdG 4 - hdéHgÎH d: & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ l¥Cd¥< & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ >gÂHË d: - hv,=<mI w™V &
fÈéVdK =„CË ̂ =Vn l<gV hc >gÂHË fH 01 =G .

 Œ 4791 - >gÂHË )niÂÎK n,vÍ( 3531 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 61jÎL & tÎÁH‰ ̂ >gÂHË 2 - i„ÁN d: & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ l<kÎO & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ gÈöéHË d: - fVcdG w™V
& fÈéVdK =G ̂ ̈j< hc gÈöéHË 7 =G

 Œ8791 - >v\hkéÎK )dHcniÂÎK n,vÍ( 7531 .

j¶Nhn jÎL iH ̂  61 jÎL & tÎÁH‰ ̂ >v\hkéÎK 3 - i„ÁN d: & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ f<mÁ<õ >dVõ & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ fVcdG 2 - hdéHgÎH
d: & fÈéVdK =„CË ̂ lHvd< ;ÂåS hc >v\hkéÎK 6 =G

 Œ 2891 - hsåHkÎH )n,hcniÂÎK n,vÍ( 1631 .
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j¶Nhn jÎL iH ̂ 42 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hdéHgÎH 3 - >gÂHË d: & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ lHnvdN & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ gÈöéHË 3 - tVhköI 2 &
fÈéVdK =„CË ̂ ̀Hm<g< v,sD hc hdéHgÎH 6 =G .

 Œ6891 - l¥Cd: )sÎCniÂÎK n,vÍ( 5631.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 42 jÎL & tÎÁH‰ ̂ >v\hkéÎK 3 - >gÂHË 2 & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ l¥Cd¥< & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ tVhköI 4 - f„|d: 2 &
fÈéVdK =„CË ̂ =VÏ gÎÁI ;V hc hkæ„ÎS 6 =G

. Œ0991 - hdéHgÎH )]ÈHvniÂÎK n,vÍ( 9631.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 42 jÎL & tÎÁH‰ ̂ >gÂHË d: - >v\hkéÎK w™V &
lñG fHcÏ kÈHdD ̂ hgÂåÎ: vÊ & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ hdéHgÎH 2 -
hkæ„ÎS d: & fÈéVdK =„CË ̂ sHg<hj<vÍ hs¥Î±]D hc hdéHgÎH 6 =G

 Œ4991 - >lVd¥H )`HkCniÂÎK n,vÍ( 3731.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 42 jÎL & tÎÁH‰ ̂ fVcdG w™V - hdéHgÎH w™V fH
Á̀HgéD 3-2 & lñG fHcÏ kÈHdD ̂ ;HgÎ™VkÎH & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂
s<mN 4 - f„®Hv w™V & fÈéVdK =„CË ̂ hsé<dî¥<́ hc f„®Hv , sHgÁ¥<
hc v,sÎI 6 =G

 Œ 8991 - tVhköI )aHkCniÂÎK n,vÍ( 7731.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ tVhköI 3 - fVcdG w™V & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ ̀HvdS & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ ;V,hsD 2 - i„ÁN d: &

fÈéVdK =„CË ̂ nh,,v a<;V hc ;V,hsD 6 =G
 Œ2002 - ;VÍ [Á<fD , \h̀K )i™NiÂÎK n,vÍ( 1831.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ fVcdG 2 - >gÂHË w™V & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ d<;<iHlHÏ \hK̀ & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ jV;ÎI 3 - ;VÍ
[Á<fD 2 & fÈéVdK =„CË ̂ v,kHgN, hc fVcdG 8 =G .

 Œ6002 - >gÂHË )iíNiÂÎK n,vÍ( 5831.

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hdéHgÎH d: - tVhköI d: fH
Á̀HgéD 5-3 & lñG fHcÏ kÈHdD ̂ fVgÎK & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ >gÂHË
3 - ̀Vj®H‰ d: & fÈéVdK =„CË ̂ lÎV,s±, ;„<cÍ hc >gÂHË 5 =G .

 Œ 0102 - >tVdÆHÏ [Á<fD )k<cniÂÎK n,vÍ( 9831 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ hsåHkÎH d: - i„ÁN w™V &
lñG fHcÏ kÈHdD ̂ \,iHköä<vø & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ >gÂHË 3 -
hv,=<mI 2 & fÈéVdK =„CË ̂ j<lHõ l<gV hc >gÂHË & nh,dN ,dH hc
hsåHkÎH & haÁHdNv hc i„ÁN , t<v̈Ë hc hv,=<mI 5 =G

 Œ4102 - fVcdG )fÎöéÂÎK n,vÍ( 3931 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ >gÂHË d: - >v\hkéÎK w™V &
lñG fHcÏ kÈHdD ̂ vd< & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ i„ÁN 3 - fVcdG w™V &
fÈéVdK =„CË ̂ oHlS v,nvdæC hc ;„ÂäÎH 6 =G .

 Œ8102 - v,sÎI )fÎöJ , d¥ÂÎK n,vÍ( 7931 .

j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL & tÎÁH‰ ̂ tVhköI 4 - ;V,hsD 2 & lñG
fHcÏ kÈHdD ̂ lö¥< & fHcÏ vnÍ fÁNÏ ̂ f„|d: 2 - hkæ„ÎS w™V
& fÈéVdK =„CË ̂ iVÏ ;ÎK hc hkæ„ÎS 6 =G .

 Œ 2202 - r¢V )fÎöJ , n,lÎK n,vÍ( 1041.
j¶Nhn jÎL iH ̂ 23 jÎL .
@ hrÎHk<sÎI-̂
.@>sÎH ̂ 6 jÎL .
.1 - hdVhË 2 - r¢V 3 - ;VÍ [Á<fD 4 - \hK̀ 5 - uVföéHË 6

- hséVhgÎH .
.@ >tVdÆH ̂ 5 jÎL .
.1 - j<kS 2 - sÁæH‰ 3 - lVh;A 4 - yÁH 5 - ;HlV,Ë .
.@;<k¥H;H́4̂ jÎL .
.1 - ;HkHnh 2 - ;HséHvd¥H 3 - l¥Cd: 4 - >lVd¥H .
@ >lVd¥HÏ [Á<fD ̂ 4 jÎL .
.1 - hv,=<mI 2 - h;<hn,v 3 - fVcdG 4 - >v\hkéÎK .
@hv,`H ̂ 31 jÎL .
.1 - ,gC 2 - s<mÎS 3 - hsåHkÎH 4 - wVföéHË 5 - gÈöéHË  6

- i„ÁN 7 - ̀Vj®H‰ 8 - >gÂHË 9 - tVhköI 01 - hkæ„ÎS 11 -
nhkÂHvμ 21 - ;V,hsD 31 - f„|d:

Œ6202 - ;HkHnh & l¥Cd: & >lVd¥H )fÎöJ , s<lÎK n,vÍ( 5041 .
j¶Nhn jÎL iH ̂ 84 jÎL

hv,H̀ & dHcnÍ  lÎCfHkD - hrÎHk<sÎI & iÎîD ! .
xD 12 n,vÍ =BaéI & rHvÍ hv,H̀ j<hköéI jH;Á<Ë dHcnÍ fHv  lÎCfHË

vrHfJ iHÏ [HÊ [ÈHkD gÆF fæÎVn , hdK nv aVhd¢D hsJ ;I rHvÍ
hrÎHk<sÎI  péD d: fHv iL ké<hköéI hléÎHc lÎCfHkD ;öF ;ÁN &
f¶N hc hv,H̀ & >lVd¥HÏ [Á<fD fH 5 lÎCfHkD & ;<k¥H;H́ fH 4 lÎCfHkD &
>sÎH fH n, lÎCfHkD , >tVdÆH fH d: lÎCfHkD nv vnÍ iHÏ f¶NÏ rVhv
nhvkN # fH iL sH‰.iHÏ lÎCfHkD ;Á™NvhsÎ<kÈH vh lV,v lD ;ÁÎL # .

@>sÎH ̂ 2002 & 2202 .
@ >tVdÆH ̂ 0102.
@;<k¥H;H́ ̂ 0791 & 6891 & 4991 , 6202.
@ >lVd¥HÏ [Á<fD ̂ 0391 & 0591 & 2691 & 8791 & 4102.
@ hrÎHk<sÎI ̂ -.
@ hv,`H ̂ 4391 & 8391 & 4591 & 8591 & 6691 & 4791 &

2891 & 0991 & 8991 6002 & 8102.

fÎ±Ë .

;ú<v      n,vÍ  rÈVlHË    fHcÏ  fVn  löH,Ï  fHoJ      hléÎHc .

fVcdG       12       5              901   37     81          81          732.

>gÂHË       91       4              901   76    02           22          122.

hdéHgÎH       81       4             38       54    12           72          651.

>v\hkéÎK 71     2               18        34     51         32           441.

tVhköI    51     2               66       43     31         91           511.

hkæ„ÎS 51    1                 96       92     12         92           801.

hsåHkÎH   51    1                 36      03      51         81           501.

hv,=<mI  31    2                65       42     21        02            48.
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تیم ملى فوتبال ایران، 30 آبان 1401 ششــمین حضور 
خــود در جام جهانى را تجربه مــى کند.ایران مثل 2 دوره 
گذشته با کارلوس کى روش پرتغالى به جام جهانى 2022 
قطر آمده اســت. ایران در دو جام جهانى 2014 و 2018 
با ســرمربیگرى کى روش، نتایج تحسین برانگیزى به دست 
آورد. دومیــن برد تاریخ خود در جام جهانى را در مصاف با 
تیم مراکش کســب کرد و تیم پرستاره پرتغال را در جام 
جهانى 2018 روســیه متوقف ســاخت و جهان فوتبال را 
شــگفت زده کرد. کریستیانو رونالدو ابر ســتاره پرتغالى 
هم مقابل کــى روش و بازیکنانش چاره اى جزو تســلیم 
نداشــت و پس از مهار ضربه پنالتى اش توســط علیرضا 
بیرانوند ســنگربان شــماره یک تیم ملــى، قدرت فوتبال 
ایران را بــاور کرد. نمایش آبرومندانــه در 2 دوره اخیر 
آوردگاه بزرگ فوتبال جهان بــه ایران اعتبار جهانى داد 
و نــام تیم ایران را بر ســر زبان ها در جهــان انداخت . 
هرگز بــازى پایاپاى ایران تحــت هدایت کى روش برابر 
آرژانتین پرســتاره در جام جهانــى 2014 برزیل از یاد 
فوتبالدوســتان نمى رود. مســى و ســتارگان آرژانتین، 
توانمنــدى و سرســختى ایــران را بــاور کردنــد. ایران 
شکســت خورد اما بــراى مردم ایران ناکامى به حســاب 
نیامد. عملکرد شــاگردان کى روش براى ایرانى ها شگفت 
انگیز بود. این که ملى پوشــان ایــران تمام قد و تا دقایق 
پایانــى مقابل آرژانتین ایســتادگى کردنــد، اتفاقى قابل 

پیش بینى نبود. ســاعتى پس از شکســت ایــران مقابل 
آرژانتیــن، خیابان هــا در ایران از حضور مردم  پر شــد. 
این براى نخســتین بار در تاریخ رویدادهاى فوتبال است 
که مردم کشــورى، بعــد از باخت تیم ملى کشورشــان، 
بــه خیابان ها آمدند و شــادى کردنــد. در حال حاضر 3 
حریف نامدار ایران در جــام جهانى 2022 قطر با چنین 

رویکردى به رویارویى با تیم کى روش مى اندیشــند.
ایران با کى روش در 2 دوره اخیر جام جهانى، تیمى پرتالش 
با ظرفیت هاى باال بود. کشــورمان با سرمربیگرى کى روش به 
فوتبال جهان اعــالم کرد که هر تیمى برابرش اشــتباه کند 
یــا تیم ایران را دســتکم بگیرد جریمه خواهد شــد. فوتبال 
ایــران با چنین رزومه اى به مصاف 3 تیــم انگلیس، آمریکا و 
ولز مى رود. آنچه از تیم ایران با ســرمربیگرى کى روش در 2 
جام جهانى اخیر دیدیم تیمى پرزور با تفکرات دفاعى بود که 
هــر گاه حریفش غفلت مى کرد با ضدحمالت آزارش مى داد و 
صحنه هاى چشم نوازى را به تصویر مى کشید. مثل تونلى که 
وحید امیرى از میان پاهاى جرارد پیکه ســتاره سابق تیم ملى 
اســپانیا باز کرد. ایران با یک گل به اسپانیا باخت اما یک گل 
هم به ایــن تیم زد که داور مردود اعالم کرد و ایران در طول 

مسابقه، جدال پایاپایى را انجام داد.
نکتــه اى که قبــل از ایام جــام جهانى 2022 محســوس 
بود؛ تیم ملى ایران با بازگشــت کارلــوس کى روش به اتحاد 
ملموسى کمافى السابق دست یافته است. همه گوش به فرمان 

ســرمربى پرتغالى هستند و تیم فرمانده دارد  و دیگر خبرى از 
حاشــیه هاى نگران کننده در تیم ملى نیســت و این که همه 
یک هدف واحد و مشــخص را دنبال مى کنند و هر بازیکنى 
روى نیمکت تیم ملى یک رقیب دارد و اگر کوتاهى یا اشتباه 
کنــد فورا کى روش تعویض اش مى کنــد و بازیکن رقیب را 
به میدان مى فرســتد.چنین حسى در 3 بازى تدارکاتى ایران 
برابر ســنگال، اروگوئه و نیکاراگوئه بسیار محسوس بود و این 
شاخصه، سالح قوى و روانى تیم ایران با هدایت کارلوس کى 

روش در میدان برابر حریفان است.
وحید امیرى بازیکــن باتجربه تیم ملى فوتبال درباره حال و 
روز کنونى همبازیانش با حضور کى روش در مسیر آماده سازى 
بــراى جام جهانــى 2022 مى گوید: آن چیــزى که االن در 
تیم ملى به وضوح به چشــم مى خورد، اتحاد اســت. کى روش 
در تیم هاى بزرگ دنیا مربیگرى کرده و عالوه بر آن 8 ســال 
در ایران حضور داشــته است. نتایج آقاى کى روش را به عینه 
دیده ایم. ما در آن هشــت ســال همیشه تیم اول آسیا بودیم. 
االن مى بینیم که همه شــبانه روز تالش مى کنند تا ان شاءاهللا 
چیزى که مردم و خودمان انتظار داریم در جام جهانى کسب 

کنیم. هر چند خیلى سخت است. 
همــه این ها نشــان مى دهد، اعتبار چیزى نیســت که به 
ســادگى بشود آن را به دســت آورد یا آن را در میان افکار 
عمومى خرج کــرد. چه بخواهیم چــه نخواهیم، کى روش 
به واســطه تغییر شــرایط تیم ملى ایران در دوره 8 ســاله 

ششمین حضور تیم ملى در جام جهانى با اسلحه کارساز کى روشششمین حضور تیم ملى در جام جهانى با اسلحه کارساز کى روش
خیز فوتبال ایران با جمعى از ستارگان براى موفقیت خیز فوتبال ایران با جمعى از ستارگان براى موفقیت 

 کیوان طباطبایى
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کارى، مورد تایید اغلب اهالى فوتبال اســت و حتى 
آنهایى که دل خوشــى از رفتارش در گذشته ندارند 
نیز در این موضوع اشــتراك نظر دارند که سرمربى 
فعلى تیم ملى ایران، از نظر فنى، استراتژى و مسائل 
بیرون فوتبال، چیزهــاى زیادى را به این ورزش در 

ایران اضافه کرده است.
کــى روش در حال حاضــر هم به واســطه همان 
مقبولیــت، در آرامش کار خود را پیش مى برد و فعال 
کمترین فشــار متوجه تیم ملى اســت تــا آغاز جام 

جهانى 2022 قطر از راه برسد. 
نکتــه مهمى کــه در روزهاى اخیر مــورد تمجید 
رســانه هاى حاضر در محل تمریــن تیم ملى و البته 
کارشناســان قرار گرفــت جدیت، انگیــزه بازیکنان 
و کادرفنى و از آن مهم تر نظم حاکم در اردو اســت.

اتفاقى که با حضور کى روش نمایان شــده است.
این موضوع پس از بازگشــت کارلوس کى روش به 
ایران، مصداق واقعى پیدا کرده و دیگر شــاهد برخى 
بى نظمى هــا و جنجال هایــى کــه در اردوهاى قبلى 
پیش آمد، نیســتیم. مــرد پرتغالى که در دوره قبلى 
حضورش در ایران هم به دیسیپلین خاص شهره بود، 
این روزها با اشــراف کامل بر تمام جزئیات، مشغول 
براى حضور قدرتمند در  آماده ســازى شــاگردانش 

است. شده  جهان  مهم ترین تورنمنت فوتبالى 
از طرفــى این بار همــه انتظار دارند که تیــم ایران درجام 
جهانى 2022 قطــر از گروه خود به مرحله باالتر صعود کند . 
انتظارى که دوســتداران فوتبال از تیم ملى مطالبه کرده اند. 
درست یا غلط این توقع از زبان اقشار جامعه شنیده مى شود.

چنین توقعى بار سنگینى بر دوش ملى پوشان گذاشته است. 
وحید امیرى در این خصوص مى گوید: همه شبانه روز تالش 
مى کنند تا ان شــاءاهللا چیزى که مــردم و خودمان انتظار 
داریم در جام جهانى کســب کنیم. هر چند خیلى ســخت 
است. برخى از دوستان مسابقات را کوچک جلوه  داده اند و 
تیم ایران را از قبــل صعود کرده مى دانند ولى ما مى دانیم 

که کار ســختى داریم و تالش مى کنیم نتیجه بگیریم. 
کارلــوس کى روش هم در روزهاى اخیر کما بیش به انتظار 
عمومى دوســتداران فوتبال، پاســخ در خورتوجهى داد و در 

دیدار با حمید سجادى وزیر ورزش گفت: 
تمام  بازیکنــان  تمــام  مطمئنا 

تالش شــان را خواهنــد 
کــرد کــه باعــث 

افتخــار، غرور 
شــادى  و 

ر  کشو

شوند.ما به جام جهانى قطر مى رویم تا از فوتبال لذت ببریم.

جدال ایران با حریفان پرستاره
جام جهانى 

تیــم ملى فوتبال ایران با نظم و دیســپلین برگرفته از طرز 
ســلیقه و تفکر سرمربى پرتغالى براى 3 پیکار جهانى در قطر 

آماده مى شود. 
تیم ملى ایران با کلکســیونى از ســتاره ها در گروه B جام 
جهانى 2022 قطر با حریفان روبرو خواهد شــد. هر کدام از 
حریفان تیم ایران داراى ستارگانى هستند که در حال حاضر 

در بهترین تیم هاى فوتبال باشگاهى اروپا بازى مى کنند 
مهمتریــن رقیب و مدعــى اصلى این گروه بدون شــک، 
انگلیس اســت که کلکسیونى از ســتارگان را در اختیار دارد. 
هرى کین گلــزن تاتنهام، فیل فودن ســتاره 
جوان منچسترسیتى در کنار رحیم 
اســترلینگ مهاجم سرعتى 
ایــن تیم، الکســاندر 
آرنولد از لیورپول 
میســون  و 
از  مونت 

چلســى، تنها بخشــى از بازیکنان بزرگ و سرشناس و البته 
گرانقیمتى هســتند که در فهرســت تیم ملــى انگلیس قرار 
دارند. در مورد این تیم در هر خط و در هر پســت مى توان به 
یک بازیکن سرشــناس اشاره کرد. گرت ساوت گیت سرمربى 
انگلیس با مجموعه اى از بازیکنان بزرگ، تیمى در حد مدعى 
قهرمانــى جام را در اختیار دارد و مســلما براى یک شــروع 
قدرتمند در قطــر روى امتیازهاى بازى اول خود مقابل ایران 

حساب ویِژه اى باز کرده است.
آمریــکا هم پــس از یــک دوره غیبت به جــام جهانى 
2022 قطر مى آید. نرســیدن به جــام جهانى 2018 بعد 
از 7 دوره حضور متوالى در جام هاى جهانى شــوك بزرگى 
براى فوتبــال آمریکا بود. ِگِرگ برهالتر ســرمربى این تیم 
از دســامبر 2018 مامــور بازســازى آمریکا شــد. او حاال 
ســتارگانى مثل جیو رینا از بوروسیا دورتموند، وستون مک 
کنى از یوونتوس و البته کریســتین پولیشــیچ از چلسى را 
در اختیار دارد. پولیشــیچ درخشان ترین بازیکن آمریکا در 
ســالهاى اخیر بوده هرچند که مجموع این ســتارگان که 
اتفاقا همگى بازیکنان تهاجمى نیز هســتند، نتوانســته اند 
هنوز مشــکل گلزنى آمریکا را حل کننــد. نمایش ضعیف 
آمریــکا در بازى هاى دوســتانه اخیر قابل تامل اســت اما 
نمى توان منکر ســتارگان این تیم شد.آمریکا برابر دو تیم 
آســیایى ژاپن و عربســتان، نتایج ضعیفى کسب کرد و به 
ژاپن باخت و برابر عربســتان متوقف شد.آمریکا در بازى با 

السالوادور نیز تن به تساوى داد.
ولــز نیز بعد از 64 ســال به جام جهانــى صعود کرد که 
براى طرفداران این تیم بسیار شیرین بود. آنها از قبل روى 
صعود خود در جام جهانى 2022 حســاب کرده بودند و به 
همین دلیــل برنامه دقیقى براى حضــور پرقدرت در قطر 
دارنــد. گرت بیــل و آرون رمزى مهمتریــن بازیکنان این 
تیم بریتانیایى هســتند. جوان هایى مثل برنان جانسون و 
نکو ویلیامز نیز امیدهاى راب پیج ســرمربى این تیم براى 

درخشش در جام جهانى هستند.
بــن دیویس مدافع ولــز در مرکز خط دفاعــى تاتنهام 
درخشــش فوق العاده اى داشــت. دنیل جیمز هم که از 
منچســتریونایتد بــه لیدزیونایتــد رفت بازیکنى بســیار 
خطرنــاك در فاز تهاجمى محســوب مى شــود. به زعم 
B جــام جهانــى 2022 یکــى از  کارشناســان گــروه 
دشوارترین گروه هاى این دوره از بازى ها است. با نگاهى 
به رتبه جهانــى تیم هاى حاضر در این گروه متوجه این 

شوید. مى  موضوع 
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این دوره شانس داریم
  حشمت مهاجرانى(سرمربى اسبق تیم ملى)

کارلــوس کــى روش نقاط 
ضعف و قوت فوتبال را خوب 
بررسى مى کند و این شانس 
را بــه ما مى دهد تــا نقاط 
ضعف مان را بشناسیم. ما در 
باتجربه  بازیکنان  دوره،  این 
زیاد داریم و ایــن مى تواند 
به مــا کمک کنــد. در این 
زیادى  نقش  کى روش  دوره 
مى تواند داشــته باشد. خط 
دفاع ما آســیب پذیر است 

اما کــى روش مى داند چگونه 
برنامه ریزى کند تا بازیکنانى که تاثیرگذارى بیشــترى دارند 

را در زمین اســتفاده کند. انتخاب بازیکن به راه و روش مربى 
بســتگى دارد. مربى تیم ملى صاحب اختیار اســت و باتوجه 
به شــرایط تیم حریف از بازیکنانش استفاده  مى کند. ما در 
این دوره شــانس داریم چون بازیکن باتجربــه، تمام کننده، 
بازیســاز و تصمیم گیرنده داریم. ضمنا از مهره هاى الزم براى 
نتیجه گیرى برخوردار هســتیم اما طبیعتا کار ایران در مرحله 

گروهى جام جهانى قطر سخت است.
در ضمن نباید به نتایج تیم هــاى انگلیس و ولز نگاه کنیم. 
آن ها تیم هاى بســیار قدرتمندى هســتند. اگر بتوانیم مقابل 
انگلیس مســاوى بگیریم، از لحاظ روحى بســیار به ما کمک 
مى شــود که در مقابل آمریکا و ولز امتیاز خوب کسب کنیم. 
معتقدم آمریــکا از جام جهانى 98 تیم بهترى اســت و باید 
باهــوش مقابل این تیم بازى کنیم. اراده و غیرت فاکتور ایران 
است که در هیچ میدانى عقب نمى کشند. امیدوارم براى اولین 

بار بتوانیم به دور دوم صعود کنیم.

کفته ترازو به نفع ایران سنگین است
  ناصر ابراهیمى(سرمربى اسبق تیم ملى)

تیــم ملى ایــران بایــد در 
فوتبــال  آوردگاه  بزرگتریــن 
جهان به میدان بــرود. بدون 
شــک همه نگاه ها بــه قطر و 
بازى هاى جام جهانى اســت و 
امیدوارم بازهم شاهد موفقیت 
ورزشــکاران و قهرمانان ایران 
و  ملى  تیــم  باشیم.شــرایط 
بازیکنانى کــه در خدمت تیم 
بوده که  به گونه اى  هســتند 
من براى صعود از این گروه 50 

درصد شانس را در نظر مى گیرم،  از یک سو ما بازیکنانى داریم که 
در باالترین ســطح فوتبال اروپا بازى کرده و از تجربیات و دانش 

نظرات کارشناسان درباره  وضعیت تیم ملى در مرحله گروهى جام جهانى نظرات کارشناسان درباره  وضعیت تیم ملى در مرحله گروهى جام جهانى 20222022

وقت صعود فرا رسیده ...وقت صعود فرا رسیده ...
کارشناسان فوتبال ایران با نزدیک شدن به آغاز جام جهانى 2022 قطر بر این باورند که تیم ملى فوتبال ایران در این دوره از جام جهانى ، نمایش متفاوتى خواهد داشت.
آنها اعتقاد دارند که تیم ملى ایران نســبت به 5دوره حضور گذشته خود در جام جهانى بیشترین لژیونر را دارد و در حال حاضر داراى ستارگانى  مثل مهدى طارمى است 

که  گره گشا هستند.
تجربه اغلب ملى پوشــان ایران به علت حضور در جام جهانى 2018 و تیم هاى اروپایى بیشتر شده و آنها در سطح فنى قابل توجهى قرار دارند.از این رو کارشناسان در 

خصوص وضعیت تیم ملى ایران در مرحله گروهى و رویارویى با حریفان پرستاره اش اظهار نظر کردند که صحبت هاى آنها را در ادامه مى خوانید:
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روز بهره مى برند و از سویى دیگر با توجه به مصدومیت هایى که در 
تیم هاى مانند انگلیس به وجود آمده این فرصت براى ما فراهم شده 
که بتوانیم صعود کنیم.بســیارى از بازیکنان ما آخرین دوره حضور 
خود در جام جهانى را تجربه مى کنند و شاید در دوره بعدى به دلیل 
افزایش سن نباشند،  براى همین هم آنها و هم  کى روش مى خواهند 
از تمام داشــته هاى خود بهره بــرده و براى موفقیت به میدان جام 
جهانى مى روند. با این شــرایط کفه تــرازو از بُعد روحى و روانى به 
ســمت ما ســنگین خواهد بود و این یک فرصت ایده آل براى تیم 
ملى ایران اســت که از شرایط موجود بهترین بهره را ببرد. همه ما 
باید از تیم ملى ایران حمایت کنیم چرا که این تیم متعلق به مردم 
است. البته من دفاع مطلق را نمى پذیرم اما رویه فکرى و برنامه هاى 
کى روش روى این مساله متمرکز بوده و امیدوارم نتایج تیم ملى به 

گونه اى باشد که مردم در نهایت خوشحال باشند. 

ایران هم به اندازه ولز و آمریکا شانس 
صعود دارد

  مجید جاللى(کارشناس فوتبال)
از لحاظ منطق فوتبال بخواهیم 
نگاه کنیم ما شــرایط حضور در 
بیــن 16 تیم برتر جام جهانى را 
نداریم ولــى جذابیت فوتبال به 
این است که منطق نمى شناسد 
و خیلى وقت ها اتفاقاتى در آن رخ 
مى دهد که انتظــارش را نداریم. 
ما در این گروه شــرایطى داریم 
که شــانس ما را براى صعود باال 
مى بــرد. حضور کــى روش روى 
نیمکــت تیم ملى یکــى از این 

موارد است. کى روش دو دوره قبلى 
روى نیمکت تیم ملى بوده و اکثر بازیکنان ما را مى شناسد و تجربه 
باالیى در مســابقات جام جهانى دارد. از سوى دیگر بازى اول ما با 
تیم مهم گروه اســت و این باعث مى شود هم انگلیس در این بازى 
محتاط تر باشد و هم با شناخت کمترى نسبت به ما وارد زمین شود، 
در نتیجه شــانس ما براى اینکه بتوانیم در یک سرى شرایط از آنها 
امتیاز بگیریم بیشــتر مى شود. انگلیس این دوره تیم خوبى است و 
حتى یکى از مدعیان قهرمانى خواهد بود.ما از لحاظ سطح فنى تیم 
پایین ترى از آمریکا و ولز نیســتیم و حداقل در بدترین شرایط هم 
باید بگویم به اندازه دو تیم دیگر شانس داریم. احتماالً انگلیس تیم 
اول این گروه خواهد بود و ما و دو تیم دیگر براى دومى باید رقابت 
کنیم. اتفاقاتى که در جام جهانى و در مسابقات رخ مى دهد تعیین 
مى کند که چقدر شانس صعود خواهیم داشت.ما لژیونرهاى زیادى 
در ترکیــب تیم ملى داریم که هم تجربه جام جهانى را دارند و هم 
در میادین بزرگى مثل لیگ قهرمانان اروپا بازى کردند، این تجربیات 
خودش فاکتور ارزشــمندى است که در دوره هاى قبلى یا نداشتیم 
یا به اندازه امروز نبوده است. شرایط مناسبى داریم که مى توانیم از 

آن بهره ببریم.

مى توانیم انگلیس را سورپرایز کنیم
  حسین عبدى(کاپیتان اسبق پرسپولیس)

بازى  اولین  تورنمنت هــا،  در   
بســیار مهــم اســت. برخــى 
اول  بازى  بــود  بهتر  مى گفتند 
ایــران بازى ســاده ترى بود اما  
معتقدم که خوش شانس بودیم  
که بازى اول ســخت ترین بازى 
ما است. وقتى در یک تورنمنت 
در بازى اول برابر تیم  قدرتمند 
بازى مى کنید، شرایط احساسى 
و انرژى تیم باعث مى شود بازى 
بهترى شــاهد باشــیم. در این 

مسابقه ایران مى تواند با نوع بازى 
خود انگلیس را ســورپرایز کند. به نظر من بدشانســى انگلیس 

اســت که در نخستین بازى برابر ما بازى مى کند. فکر مى کنم از 
معدود دفعاتى اســت که تیم انگلیس متشکل از بازیکنانى است 
که در لیگ انگلیس بازى مى کنند و فقط یکى از آنها در باشــگاه 
دورتموند حضور دارد. این تیم رویاى قهرمانى دارد و برنامه ریزى 
آنها این است که به مراحل باالتر برسد. انگلیس تیم بسیار خوبى 
اســت و ما هم مى توانیم آنها را ســورپرایز کنیم. آمریکا هم تیم 
خوبى اســت و با آن تیم ســال 1998 بسیار متفاوت است چون 
االن بیشتر بازیکنانش در لیگ هاى اروپایى بازى مى کنند. آمریکا 
همه چیز برایش مهیا اســت که حرف هاى زیــادى براى گفتن 
داشــته باشد. فکر مى کنم بازى ایران برابر این تیم مى تواند بازى 
هیجان انگیزى باشــد. ولز هم شــبیه به انگلیس بازى مى کند با 
این تفاوت که قدرت آنها کمتر از انگلیس اســت. آنها از آخرین 
تیم هایى بودند که بــه جام جهانى صعود کردند و بازى برابر این 
تیم هم براى ایران ســاده نیست. نقطه عطف این تیم گرت بیل 

است که از بهترین نفرات ولز محسوب مى شود.

قرعه خوبى به تیم ملى خورد
  یحیى گل محمدى(سرمربى تیم پرسپولیس)

با تمرینات اخیر تیم ملى شناخت 
کى روش از بازیکنان بیشتر شد. با 
توجه به زمان برگزارى جام جهانى 
همه تیم ها فقط از 10 روز قبل از 
بازى ها بازیکنان شان را در اختیار 
گرفتند و از طرف دیگر بازیکنان 
در شرایط مسابقه به تیم هاى ملى 
خود اضافه مى شوند. از آن جایى 
که تیم ها اردوهایــى را کنار هم 
نداشــتند، تیم هــا از نظر اجراى 
تاکتیک ها به مشکالتى مى خورند. 

به ویژه در شــروع جام جهانى این 
مشکل وجود دارد اما با گذشت زمان کیفیت بازى ها بهتر خواهد شد 
و مربیان مى توانند با بازى هاى بیش تر تاکتیک هاى خود را اجرایى 
کنند. امیــدوارم که در هر صورت بازى هاى خوبى ببینیم و بتوانیم 
از بازى ها اســتفاده کنیم. ضمنا قرعه خوبى در مرحله گروهى جام 
جهانى براى ما رقم خورد که اولین بازى تیم ایران با انگلیس است. 
هیچ کس انتظار ندارد ایران برابر انگلیس به پیروزى برسد و بازیکنان 
ایــران راحت تر بازى مى کنند. من کارى به نتیجه ندارم و جدایى از 
نتیجه، تیم ایران با یک تیم بســیار خوب بازى مى کند و مى تواند با 
تجربه بهتر خود را براى مصاف برابر ولز و آمریکا آماده کند. در بازى 
اول هر نتیجه اى به دســت بیاید، ما استفاده خودمان را از این بازى 
مى بریم و شانس خوبى براى بازى هاى بعدى داریم.تیم خوب و قوى 
داریم و باید به خودمان ایمان داشته باشیم و خودم احساس مى کنم 
امسال سالى است که تیم ملى ایران مى تواند از گروهش صعود کند. 
کار سختى اســت اما شدنى است و با همدلى بازیکنان و کادرفنى،  

بازى هاى خوبى را انجام دهند.

باید مقابل آمریکا با جسارت بازى کنیم
  محمد رضا مهدوى(مدافع اسبق تیم ملى)

مطمئــن باشــید مــا در جام 
جهانــى 2022 قطر با ســبکى 
زیرا  بازى خواهیم کرد  متفاوت 
همه نفــرات را در اختیار داریم. 
شــاید همه 85 میلیون ایرانى، 
بدانند از چه بازیکنانى قرار است 
در جام جهانى اســتفاده کنیم 
مگر اینکه یک بازیکن محروم یا 
مصدوم شــود.ارنج و نحوه بازى 
ما در جام جهانى مشخص است. 
بسته  کامال  مقابل انگلیس باید 

بــازى کرده و فقط به ضد حمالت 
فکــر کنیم تا بتوانیم از این تیم امتیاز بگیریم. هرچند ولز حریف 
به مقدار ضعیف ترى از انگلیس اســت امــا برابر این حریف نیز 

با ســبکى مشــابه بازى خواهیم کرد. البته باید مقابل آمریکا به 
صورت خاص و با جســارت بیشــترى بازى کنیم.در ضمن براى 
امیــد ابراهیمى آرزوى ســالمتى دارم. ابراهیمى یکى از بهترین 
هافبک هاى چند ســال اخیر فوتبال ایران بوده و در سطح آسیا 

هم عملکرد مطلوبى داشته است.

دوست دارم تیم ملى تهاجمى بازى کند
  سعید مراغه چیان(کارشناس فوتبال)

تیــم ملى با حضــور لژیونرها در 
جام جهانــى 2022 قطــر بهتر 
خواهد شــد و امیدوارى ما بیشتر 
مى شــود. البته برابر هر سه رقیب 
هســتیم. من  ضعیف تر  خودمان 
بازى تدافعى را نمى پسندم. دوست 
دارم تیم ملى تهاجمى بازى کند 
اما این اتفــاق هم در جام جهانى 
جز  نداریم  نیست!چاره اى  ممکن 
اینکه برابر حریفــان جام جهانى 
دفاع کنیم. ما باید به فوتبال پایه 

خودمان برســیم و در آنجا به بهبود 
فوتبالمان بپردازیم تا بتوانیم در سطح بزرگساالن فوتبالى ارائه دهیم 
که جلوى تیم هاى قدرتمند دست به دفاع نزنیم. ما ضعیف تر از هر 
سه تیم هستیم. باید چشم به شانس و اتفاقات داشته باشیم. بخشى 
از فوتبال شانس است. مى دانیم که رقباى ما حتى آمریکا بازیکنان 

بهترى نسبت به ایران دارند. 
ضمنا خط دفاعى ایران شکننده است. ما در بخش تهاجمى بازیکنان 
خوبى داریم اما نقطه ضعف ایران در خط دفاعى است. من فکر مى کنم 
ترکیب شجاع خلیل زاده  و مجید حسینى براى زوج خط دفاعى مناسب 
اســت. البته کارلوس کى روش بهتر از هر کسى از بازیکنانش شناخت 
دارد. هم چنین سید حسین حسینى آماده تر از علیرضا بیرانوند است 
اما بیرانوند تجربه جام جهانى دارد. من فکر مى کنم حســینى گزینه 
مناسب ترى باشد.در ضمن محمد محبى بهتر از مهدى ترابى و وحید 
امیرى است. این دو بازیکن افت کرده اند. شاید تجربه بیشترى داشته 
باشند اما افت کرده اند. صالح حردانى بازیکن خوبى است. ساپینتو به او 

ظلم کرد و از او بازى نگرفت تا تیم ملى را از دست بدهد.

مردم از تیم ملى انتظار صعود دارند
  عبداهللا ویسى(مربى و بازیکن اسبق تیم ملى)

در حــال حاضر مــردم ما دیگر 
خوشــحال نیســتند که به جام 
جهانى رفته ایــم . باید از مرحله 
گروهى صعــود کنیم تا این مردم 
خوشحال شوند، یعنى هیچ چیزى 
مردم ما را خوشــحال نمى کند و 
مثل قبل نیست که مقابل رقیبى 
در جــام جهانــى یک تســاوى 
بگیریم و مردم براى خوشــحالى 
به خیابان ها بیاینــد. حتى اگر با 
ســه تســاوى هم از جام جهانى 

خارج شــویم مردم خوشحال نمى 
شــوند، پس باید از مرحله گروهى صعــود کنیم.در حال حاضر نیز 
مردم ایران فقط انتظار صعود تیم ملى را دارند زیرا سه، چهار بار به 
جام جهانى رفته ایم و برگشته ایم.هم چنین تیم ملى در حال حاضر 
هم تجربه بین المللى دارد و هم از بازیکنان باتجربه، لژیونر و سطح 
اول فوتبال دنیا برخوردار اســت که مى توانند در جام جهانى بسیار 
مثمرثمر باشــند.معتقدم آمریکا و ولز نمى توانند رقباى سرسختى 
براى ایران باشــند. در دنیا روى تیم انگلیس بیشتر از آمریکا و ولز 
حساب مى کنند و از طرفى تیم ایران هم بازیکنانى دارد که دنیا روى 
آن ها حساب مى کند و امیدوارم از این بازیکنان نهایت استفاده براى 
رسیدن به موفقیت صورت بگیرد. درست است در فوتبال دنیا گروه 
آســان در جام جهانى نداریم اما معتقدم با تمرکز باال و انرژى بسیار 

مثبت از سوى مردم ایران حتما از گروهش صعود خواهد کرد.
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v;<vnnhv fHcÏ .

g<jHv lHjá<õ hc >gÂHË  sHfÆI p†<v nv ̀Á{ n,vÍ [HÊ [ÈHkD vh nhvn , [HgF hdÁ¥I 52 fHcÏ kÎC nv
hdK vrHfJ.iH hkíHÊ nhnÍ.hsJ# sI fHcd¥K lúéV;ÚH v;<vnnhv fHcÏ nv [HÊ [ÈHkD iöéÁN ̂ >ké<kÎ< ;HvfHoH‰
)0591-6691( , vhtHmG lHv;C )2002 -8102( hiG l¥Cd: , g<jHv lHjá<õ )2891-8991(
>gÂHkD , ### nd|hgÂH sHké<õ )4591 - 2691(& tVhkéS f¥K.fH,mV )6691-4791( , tÎ„Î~ ̈Ê
)6002-4102( jÁÈH fHcd¥ÁHkD iöéÁN ;I nv sI [HÊ [ÈHkD u†< jÎL.iHÏ séHv=HË f<nkN#.

rÈVlHkD nv sI n,vÍ .
`„I & =„CË hsäR fVcdG&  jÁÈH fHcd¥ÁD hsJ ;I sI

n,vÍ rÈVlHË [HÊ [ÈHkD aNÍ.hsJ# nv k<hläV 7002
& tÎ™H hu±Ê ;Vn ;I hu¢HÏ lNh‰ fI iÂI hu†HÏ jÎL
fHdN gñH• a<n ;I fI jÂHÊ hu†HÏ jÎL.iHÏ rÈVlHË [HÊ
[ÈHkD fÎK sH‰.iHÏ 0391jH 4791 lNh‰.iHÏ x±
hu¢H aN# nvkéÎíI ̀„I jÁÈH fHcd¥K nhvkNÍ sI lNh‰
x±Ï [HÊ iHÏ [ÈHkD )8591& 2691 , 0791 (
aN› h=V]I fI ngÎG lûN,lÎJ nv tÎÁH‰ 2691 fHcÏ
k¥VnÍ f<n & 02 fHcd¥K ndæV n, lNh‰ x± nhvkN# i™J
fHcd¥K iV sI k<ß lNh‰ [HÊ [ÈHkD )x±& kÆVÍ , fVkC(
vh fI nsJ >,vnÍ.hkN ;I ̀Á{ k™VaHË hc jÎL  6691-
4791 >gÂHË yVfD f<nkN ̂ f¥K fH,mV & .=Vhf<tö¥D &
i<vaJ ndéV i<jæS& s~ lHdV , ,g™æHk+ h,dVhè

)6691-4791(& k™V aúL& tVhk¥< fHvcÏ hdéHgÎHdD )2891& 0991& 4991( , [NdNjVdK >kÈH
lÎV,s±, ;„<cÍ >gÂHË )2002-4102( fH ]ÈHv lNh‰ lé<hgD###.

fÈéVdK =„CkHË
lÎV,s±, ;„<cÍ fH 61 =G nv ]ÈHv [HÊ

[ÈHkD fÈéVdK =„CË hdK vrHfJ iH
lñö<ã lD a<n #h, j<hköJ nv [HÊ
[ÈHkD v;<vn 51 =G v,kHgN,Ï fVcd„D vh
fI 61 =G hvjÆH niN # .

Œ  lÎV,s±, ;„<cÍ hc >gÂHË fH 61 =G
.&  v,kHgN, hc fVcdG fH 51 =G .&  =Vn l<gV hc
>gÂHË fH 41 =G .&  \,sJ t<kéK hc tVhköI
fH 31 =G& ̀I gI hc fVcdG  fH 21 =G .&  d<v=K
;„ÎÁClK hc >gÂHË fH 11 =G .,###

p†<v nv [HÊ [ÈHkD .
jH sH‰ 0991 iV fVn 2 hléÎHc nhaJ&

nv [N,‰ vnÍ.fÁNÏ jÎL.iH& fVhÏ iV fVn 3
hléÎHc& iV löH,Ï d: hléÎHc nv k§V =VtéI
aNÍ.hsJ# xäR d: rVhvnhn >lHvÏ nv
t<jäH‰& fHcdÈHdD ;I nv ,rJ hqHtI fI
kéÎíI lD.vsÁN fI.w<vè fVn , fHoJ hlH
löHfÆHjD ;I nv qVfHè ̀ÁHgéD kéHd{ >Ë.
lúòW aNÍ jöH,Ï lñHsäI lD.a<kN#
jÎL.iH fV hsHõ líÂ<ß hléÎHchè& såS
j™HqG =G , såS =G.iHÏ cnÍ vjäI.fÁNÏ
aNÍ hkN#

 nvhlHjÎ: .jVdK w¶<n fI
[HÊ.[ÈHkD

;HlV,Ë fH cnË =G nrÎÆI421 nv oHkI hgíChdV& fH
kéÎíI 2-1 fI fVjVÏ vsÎN , fI g¢T =G cnÍ fÎA.jV
nv oHkI pVdT& vhiD [HÊ [ÈHkD 2202 aN#.

kH;HlD nv n, n,vÍ

hdéHgÎH fVhÏ h,gÎK fHv nv jHvdO o<n ké<hköJ [<hc
w¶<n fI [HÊ [ÈHkD vh nv n, n,vÍ.Ï ̀ÎHD̀ fI nsJ >,vn!.

]ÈHvlÎK n,vÍ
fH w¶<n hv,=<mI. fI [HÊ [ÈHkD 2202 & fVhÏ

]ÈHvlÎK n,vÍ lé<hgD & g<dÎS s<hvc , hndÁö<Ë
;H,hkD c,ì oX pÂ„I hdK jÎL vh nv [HÊ [ÈHkD
jú¥ÎG o<hiÁN nhn#.

aúÂÎK fHcd¥K

;VdöéÎHk< v,kHgN, fI aúÂÎK fHcd¥K jHvdO ̀S
hc >ké<kÎ< ;HvfHoH‰& g<jHv lHjá<õ& g<mÎíD f<t<Ë&
vhtH lHv;C , gÎ<kG löD jäNdG aN ;I5 n,vÍ lòé„T
[HÊ [ÈHkD vh jíVfI o<hiN ;Vn#.

fÎúéVdK fHcÏ .
nv fÎK jÎL.iHÏ l„D& >gÂHË , fVcdG fÎúéVdK

fHcÏ vh nv [HÊ [ÈHkD hkíHÊ nhnÍ.hkN )901 fHcÏ(&
>gÂHË v;<vnnhv p†<v nv tÎÁH‰.iHsJ )8 fHv(&
kÎÂI kÈHdD )31 fHv( , d: ]ÈHvÊ kÈHdD )61 fHv(
hsJ& nv pHgD ;I fVcdG v;<vnhv fÎúéVdK p†<v
nv [HÊ [ÈHkD hsJ )12 fHv(& fÎúéVdK fVn )37(
, fÎúéVdK =G cnÍ )922( hsJ# hdK n, jÎL n, fHv
nv [HÊ [ÈHkD& nv tÎÁH‰ 2002 , nv kÎÂI.kÈHdD
4102 fH d¥NdæV fHcÏ ;VnÍ.hkN#.

fHcd¥K , lVfD .

lHvd< ch=Hg<& tVhkéS f¥K.fH,mV , ndNdI naHË
jÁÈH htVhnÏ iöéÁN ;I jH fI hlV,c iL fI uÁ<hË
fHcd¥K , iL fI uÁ<hË sVlVfD rÈVlHË [HÊ
[ÈHkD aNÍ.hkN# ch=Hg< nv sH‰.iHÏ 8591 ,
2691 fI uÁ<hË fHcd¥K , nv sH‰ 0791 fI uÁ<hË
sVlVfD rÈVlHË aN# tVhkéS f¥K fH,mV nv sH‰
4791 fI uÁ<hË ;HÎ̀éHË , nv sH‰ 0991 fI
uÁ<hË sVlVfD rÈVlHË aN# naHË hdK ;Hv vh nv
sH‰ 8102 ̀S hc rÈVlHkD nv sH‰ 8991 fI
uÁ<hË ;HÎ̀éHË j¥Vhv ;Vn# ,dé<vd< ̀<jö< hc hdéHgÎH
jÁÈH sVlVfD.hÏ hsJ ;I jH;Á<Ë n, [HÊ [ÈHkD
lé<hgD )4391 , 8391 ( vh fVnÍ.hsJ & hc xVtD
dHn>,v lD a<dL iÂI sVlVfÎHË rÈVlHË [HÊ
[ÈHkD& hiG iÂHË ;ú<vÏ f<nkN ;I rÈVlHË aN#.
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