লুকাকুর
েজাড়া
েগােল
িতউিনিসয়ার িবপক্েষ ৩-১ এিগেয়
েবলিজয়াম
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েরােমলু

লুকাকুর

েজাড়া

আর

ইেডন

হ্যাজার্েডর

েপনাল্িট

েগােল িতউিনিসয়ার িবপক্েষ ৩-১ ব্যবধােন এিগেয় েথেক িবরিতেত েগেছ
েবলিজয়াম।
ম্যােচর শুরুেত ৬ িমিনেট িতউিনিসয়ার িডেফন্ডার িড-বক্েসর েভতর
হ্যাজার্ডেক অৈবধ ট্যাকল করেল েপনাল্িটর বাঁিশ বাজান েরফাির।
স্পট িকক েথেক েগাল কের দলেক এিগেয় িনেত িবন্দুমাত্র ভুল কেরনিন
েচলিসর ফেরায়ার্ড।
এরপর ১৬ িমিনেট মার্েটন্েসর পাস েথেক েগাল কের দলেক ২-০ েগােলর
িলড এেন েদন লুকাকু। এই িনেয় চলিত িবশ্বকােপ তৃতীয় েগােলর েদখা
েপেলন ম্যানেচস্টার ইউনাইেটেডর এই তারকা স্ট্রাইকার
ম্যােচর েযাগ করা সমেয় অসাধারণ েগাল কের স্েকারলাইন ৩-১ কেরন
েবিলয়ােমর েরােমলু লুকাকু। িড ব্রুইিনর পাস িমউিনেয়েরর পােয় েগেল
িতিন েগাল করার পিজশেন েপৗঁেছ যাওয়া লুকাকুর পােয় িফরিত পাস িদেল
বল জােল জিড়েয় িদেত েকান অসুিবধা হয়িন ম্যানেচস্টার ইউনাইেটড
তারকার। তার এই েগােল ৩-১ েগােলর ব্যবধােন এিগেয় িবরিতেত যায়
েবলিজয়াম।
আজেকর ম্যােচ ২ দুই েগাল কের ইিতহােস ঢুেক েগেছন লুকাকু।
েবলিজয়ােমর হেয় িবশ্বকােপ সর্েবাচ্চ (৭) েগােলর েরকর্ড এখন তার
দখেল।
চলিত
িবশ্বকােপ
লুকারুর
চতুর্থ
েগাল।
পর্তুগােলর
ক্িরশ্িচয়ােনা
েরানালেদার
সােথ
যুগ্মভােব
চলিত
িবশ্বকােপর
সর্েবাচ্চ েগালদাতা এখন লুকাকু।
েবলিজয়ােমর একাদশ:
িথবাউ কুরেতায়া, েটািব আল্ডারভাইেরল্ড, দ্েরদ্িরক বেয়াতা, ইয়ান
েভট্েরানেঘন, থমাস মুিনেয়র, আক্েসল িভটেসল, েকিভন েদ ব্রুইিন,
ইয়ান্িনক কারাসেকা, ড্েরইস মার্েটন্স, ইেডন হ্যাজার্ড, েরােমলু
লুকাকু।

িতউিনিসয়া একাদশ :
ফারুক েবন মুস্তাফা, (েগালরক্ষক), ইয়ািসেন েমিরয়াহ, িসয়াম েবন
ইউেসফ, আিল মালুল, দাইলান ব্রন, েফরজািন সািস, ইিলয়াস িসিকির,
আিনস বাদ্ির, ফাখেরদ্িদন েবন ইউেসফ, সাইেফদ্িদন খােয়ািয়, ওয়াহিব
খাজির।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

িবশ্বকাপ স্েটিডয়ােম মারামাির,
আর্েজন্িটনার ৭ নাগিরক আটক
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্বকাপ ফুটবেলর আর্েজন্িটনা ও ক্েরােয়িশয়া ম্যােচ েবশ
কেয়কজন আর্েজন্িটনা নাগিরেকর িবরুদ্েধ মারামািরর অিভেযাগ উেঠেছ।
এ ঘটনায় আর্েজন্িটনার সাত নাগিরকেক পুিলশ আটক কেরেছ।
বৃহস্পিতবার (২১ জুন) িনঝিন
ম্যাচচলাকােল এ ঘটনা ঘেট।

নভেগারদ

স্েটিডয়ােম

অনুষ্িঠত

রািশয়া িবশ্বকাপ আেয়াজক কিমিট জািনেয়েছ, শুক্রবার (২২ জুন)
আর্েজন্িটনার সাত নাগিরকেক আটক কেরেছ পুিলশ। গত বৃহস্পিতবার (২১
জুন) ম্যাচ চলাকালীন ক্েরােয়িশয়া সমর্থকেদর সঙ্েগ মারামাির করার
অিভেযােগ তােদর আটক করা হেয়েছ।
এর আেগ িফফা েথেক জানােনা হয়, শুক্রবার িনঝিন নভেগারদ স্েটিডয়ােম
আর্েজন্িটনা ও ক্েরােয়িশয়ার মধ্যকার ম্যােচ যারা েগালমাল কেরেছ
তােদর িচহ্িনত করার েচষ্টা করা হচ্েছ।
িলিখত বক্তব্েয আেয়াজক কিমিটর এক মুখপাত্র আন্তর্জািতক সংবাদ
মাধ্যমেক বেলন, িনঝিন নভেগারেদর িনরাপত্তা কর্তৃপক্ষ েথেক
স্থানীয় আেয়াজক কিমিট এই তথ্য পায়। আর্েজন্িটনা ও ক্েরােয়িশয়া
ম্যাচ েশেষ সাত আর্েজন্িটনার নাগিরেক আটক করা হয়। িবষয়িট এখন

জুিডিশয়াল কর্তৃপক্েষর অধীেন এবং সরকাির আইন অনুযায়ী তােদর িবচার
হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

অস্ট্েরিলয়া-পািকস্তােনর
এিগেয় বাংলােদশ

েচেয়

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েটস্ট-িট েটােয়ন্িট েযমনই েহাক না েকন একিদেনর ওয়ানেড
ক্িরেকেট আশা জাগািনয়া দল বাংলােদশ। যিদও এখন পর্যন্ত বড় েকান
টুর্নােমন্ট িজতেত পােরিন দলিট। তবুও েচষ্টা চলেছ ধীের ধীের
িনেজেদর উন্নিত করেত।
এিদেক একিট পিরসংখ্যােন উেঠ এেসেছ ২০১৫ িবশ্বকােপর পর ক্িরেকট
পরাশক্িত পািকস্তান-অস্ট্েরিলয়ার েচেয় জেয়র হাের এিগেয় মাশরািফ
িবন মর্তুজার দল। অন্যিদেক অস্ট্েরিলয়ার অবস্থা যাচ্েছ- তাই। গত
৩৪ বছেরর মধ্েয প্রথমবােরর মেতা ওয়ানেড র্যাঙ্িকংেয় ছয় নাম্বাের
েনেম েগেছ অিজরা। িহসাব বলেছ, ২০১৫ সােলর িবশ্বকােপর পর ১৬
ম্যােচর ১৪িটেতই েহেরেছ তারা। আর তােত দলিট জয় েপেয়েছ শতকরা ৪৭
ভাগ ম্যােচ।
েযখােন
িপিছেয়
ওেয়স্ট
ইন্িডজ

বাংলােদশ িজেতেছ ৫০ ভাগ ম্যাচ। এই তািলকায় টাইগারেদর েথেক
আেছ পািকস্তানও। তারা িজেতেছ ৪৮ ভাগ ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আর
ইন্িডজ আেরা অেনক েবিশ িপিছেয়। শ্রীলঙ্কা ৩১ আর ওেয়স্ট
িজেতেছ ২৬ শতাংশ ম্যাচ।

িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

‘ক্িরেকেট
ওেয়স্ট
ফুটবেল আর্েজন্িটনা!

ইন্িডজ’

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এখন প্রশ্ন উঠেতই পাের আর্েজন্িটনা িক ক্িরেকেটর ওেয়স্ট
ইন্িডজ? ব্যাপারটা অেনকটা েসরকম! দুিট দেলরই আেছ েসানালী অতীত।
ক্িরেকেটর কিল যুেগ রজত্ব করেছ স্যার িভভ িরচার্ডস, ক্লাইভ লেয়ড,
মাইেকল েহাল্িডং, ম্যালকম মার্শাল, আলিভন কািলচরণ, েকার্টিল
অ্যামব্েরাস, েকার্টিন ওয়ালশ, েজােয়ল গার্নারেদর ওেয়স্ট ইন্িডজ।
একই ভােব ফুটবল িবশ্বকােপর শুরুর িদেক দুর্দান্ত দাপট েদিখেয়েছ
আর্েজন্িটনা। কাকতািলয়াভােব ওেয়স্ট ইন্িডেজর মেতা সত্তর দশেকর
েশষ ভাগ েথেক নব্বইেয়র মাঝামািঝ পর্যন্ত দুর্দান্ত দাপট েদিখেয়েছ
আর্েজন্িটনা। এর মধ্েয িশেরাপা িজেতেছ দুবার (১৯৭৮ ও ১৯৮৬)। ১৯৯০
সােল ফাইনাল েখেলেছ। ক্যািরবীয়ানরা ক্িরেকটও িবশ্বকাপ (ওয়ানেড)
িজেতেছ দুবার।
যিদও িনকটর অতীেত তারা দুিট িট-টুেয়ান্িট িবশ্বকাপ িজেতেছ।
িকন্তু ক্িরেকট িবশ্বকাপ বলেত সাধারণ মানুষ এখেনা ওয়ানেড
িবশ্বকাপেকই বুেঝ।
গুইলার্েমা স্তািবল, মািরও েকম্েপেসর পর েসই েসৗরভটােক ছিড়েয়
িনেয় েগেছন িডয়ােগা ম্যারােডানা, ভালদােনা, বুরুচাগা,ওর্েতগা,
ক্লিদও েলােপজরা। এরপর বািতস্তুতা-ক্যািনিজয়ারা ১৯৯৩ সােল েকাপা
িজেতিছেলন েসটাই িছেলা আর্েজন্িটনার সর্বেশষ েসরা সাফল্য।
িকন্তু এই প্রজন্েমও আর্েজন্িটনায় একজন আেছন িতিন িলওেনল েমিস।
ম্যারােডানার েযাগ্য উত্তরসূরী। িকন্তু ম্যারােডানার মেতা েসৗরভ
ছড়ােত পারেছন েকই? পারেবনই বা েকমন কের তার েয েযাগ্য সঙ্িগ েনই।
েযমন িছেলা না ওেয়স্ট ইন্িডেজর লারার। েমিস িতিন েতা একাই! একাই
একটা দূর্গ!
উইেকেট লারা েনই েতা মােঠ ওেয়স্ট ইন্িডজও েনই! একই রকমভােব েমিস
রং ছড়ােত না পারেল আর্েজন্িটনাও সাদামাটা। লারা থাকেতই ওেয়স্ট
ইন্িডজ ক্িরেকেটর রাজত্ব অস্তগামী িছল। েযমনটা হেত যাচ্েছ এখন
আর্েজন্িটনার ক্েষত্ের।

ওেয়স্ট ইন্িডজ েছাট দল গুেলার সােথ হারেত হারেত এখন র্যাঙ্িকংেয়র
তলািনেত। গত এক বছেরর মধ্েয র্যাঙ্িকংেয় অেপক্ষাকৃত িনেচর দেলর
সঙ্েগ পরাস্থ হচ্েছ আর্েজন্িটনা। এবােরর িবশ্বকাপ বাছাইপর্ব
স্মরণ কের েদখুন। ইকুেয়ডেরর িবপক্েষ বাছাইপর্েবর েশষ ম্যােচ েমিস
হ্যাটট্িরক না করেল হয়েতা ক্েরােয়িশয়ার মুেখামুিখ হেতা অন্য
েকােনা দল। একইভােব ২০১৯ িবশ্বকােপ জায়গা েপেতও েবগ েপেত হেয়েছ
ওেয়স্ট ইন্িডজেক।
এখােনই েশষ নয়। দুিট দেলর মধ্েয আরও িকছু িমল রেয়েছ। বর্তমােনও
দুিট দেল রেয়েছ অসাধারণ িকছু প্রিতভাবান প্েলয়ার। িবশ্েবর বড় বড়
ফ্রাঞ্চইিজ ক্িরেকট িলেগ দাপেটর সােথ েখলেছ ক্যািরিবয়ান ক্িরস
েগইল, সুিনল নািরন, আন্দ্ের রােসল, ইভান লুইস, েডায়াইন ব্রােভার
মেতা তারকারা। িকন্তু িটম িহেসব এেদর খুব কমই জ্বেল উঠেত েদখা
যায়।
ইউেরােপর বড় বড় ক্লাবগুেলার েসরা েসরা েবিশরভাগ তারকা ফুটবলার
আর্েজন্িটনার। বার্সায় প্রাণেভামরা েযমন েমিস, ম্যানেচস্টার
িসিটেত আগুেয়েরা, রক্ষেন আেছ ওটােমন্িড। ম্যানেচস্টার ইউনাইেটেড
আেছ েরােহা। জুেভন্টােসর নাম্বার েটন িদবালা সােথ আেছ আেরক
ফেরায়ার্ড িহগুেয়ন। িপএসিজর েসরা িমডিফল্ডার িড মািরয়া ও েলা
েসলেসা। ইন্টার িমলােনর সুপারস্টার ইকার্িদ। এছাড়া উঠিত তারকা
েবাকা জুিনয়র্েসর পাভন। এরা সবাই িনজ িনজ ক্লােবর েসরা েখেলায়াড়।
িকন্তু িটম িহেসেব বারবেরর মেতাই িনস্প্রভ।
ক্িরেকেটর বেয়াবৃদ্ধ ভক্তরা আজও ওেয়স্ট ইন্িডেজর েসই পুেরােনা
সময়েক মেন মেন ধন্যবাদ জানান, দারুণ িকছু স্মৃিত উপহার েদওয়ার
জন্য। িঠক েতমিন নব্বইেয়র দশেকর সুখস্মৃিত আকের ধের আর্েজন্টাইন
ভক্তরা আজও আশায় বুক বাঁেধ েসানালী ট্রিফটােক আেরকবার উঁিচেয়
ধরার জন্য।
ক্িরেকেটর বরপুত্র মুকুটহীন সম্রাট ব্রায়ন লারার মেতা িক
মুকুটহীন থাকেবন িলওেনল েমিস? আপতত আবহ তাই বলেছ। শুভকামনা দুই
িবভােগর দুই িকংবদন্িতর জন্য। িফের আসুক তােদর সুিদন। িবশ্ব
ক্রীড়াপ্েরমীরা আবােরা উপেভাগ করুক ফুটবল-ক্িরেকেটর ৈশল্িপক
েসৗন্দর্য।
িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

সুইজারল্যান্েডর জেয় দ্িবতীয়
রাউন্েড যাওয়া কিঠন হেয় েগল
ব্রািজেলর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েকাস্টািরকার িবরুদ্েধ প্রথম ম্যাচ েজতায় সুইজারল্যান্েডর
িবপক্েষ িজতেলই দ্িবতীয় রাউন্ড িনশ্িচত িছল সার্িবয়ার। িকন্তু
গতকাল শুক্রবার রােত অনুষ্িঠত ম্যােচ প্রথেম এিগেয় েথেকও সুইসেদর
কােছ ২-১ েগােল েহের েগেছ সার্িবয়া।
এই ম্যােচর পর গ্রুপ ‘ই’েত ব্রািজেলর িকছুটা িচন্তা বাড়ল। গ্রুেপ
‘ই’েত বর্তমােন এক জয়, এক ড্রেয় ৪ পেয়ন্ট িনেয় েটিবেলর শীর্েষ
ব্রািজল। সমান ৪ পেয়ন্ট িনেয় েগাল ব্যবধােন িপিছেয় েথেক
সুইজারল্যান্েডর অবস্থান দুইেয়। আর এক জয় ও এক পরাজেয় ৩ পেয়ন্ট
িনেয় িতেন সার্িবয়া। গ্রুেপর অপর সদস্য েকাস্টািরকা দুিট ম্যাচ
হারায় তােদর প্রথম রাউন্ড েথেকই িবদায় িনশ্িচত হেয় েগেছ। দুিট দল
েখলেব দ্িবতীয় রাউন্েড। তেব কাগেজ কলেম সুেযাগ রেয়েছ িতন দেলর।
বর্তমান েয অবস্থা তােক ব্রািজেলর এখন সার্িবয়ার িবপক্েষ ২৮
জুেনর ম্যাচিট িজতেত হেব। অবশ্য ড্র করেল চলেব। কারণ ব্রািজল ওই
ম্যাচ হারেল সার্িবয়া দ্িবতীয় রাউন্েড উেঠ যােব। এবং অন্য ম্যােচ
েকাস্টািরকােক হারােল সুইজারল্যান্ডও দ্িবতীয় রাউন্েড চেল যােব।
তখন বাদ পড়েব ব্রািজল। আবার ব্রািজল যিদ ওই ম্যােচ ড্র কের তখন ৫
পেয়ন্ট িনেয় দ্িবতীয় রাউন্েডর িটিকট েপেয় যােব ব্রািজল। অন্যিদেক
সার্িবয়ার পেয়ন্ট হেব ৪। তখন েকাস্টািরকার সঙ্েগ সুইজারল্যান্েডর
ম্যােচ ফলাফেলর ওপর িনর্ভর করেব বািক েকান দলিট দ্িবতীয় রাউন্েড
যােব এবং গ্রুপ চ্যাম্িপয়ন কারা হেব? িকন্তু গতকাল যিদ সুইসেদর
িবরুদ্েধ সার্িবয়া িজেত েযেত েসক্েষত্ের ২৮ জুেনর ম্যােচ ব্রািজল
হারেলও সুেযাগ থাকেতা। এখন ওই ম্যােচ হারেল তাই েকাস্টািরকার
িবরুদ্েধ সুইসেদরও হারেত হেব-তেবই িমলেব দ্িবতীয় রাউন্েডর িটিকট।
তেব েসখােনও আসেব েগাল ব্যবধােনর িহসাব-িনকাশ।

িনউজিবিড৭১/আ/২৩ জুন ,২০১৮

েনইমার-েকৗিতিনেয়ার
ব্রািজেলর জয়

েগােল

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : শুরু েথেক অসাধারণ েখেলও েগােলর েদখা পায়িন ব্রািজল।
েগােলর জন্য মিরয়া হেয় েখলা েনইমারেদর সাফল্য েপেত েয অিতিরক্ত
সময় পর্যন্ত অেপক্ষা করেত হেব তা েকউ আঁচ করেত পােরনিন। অবেশেষ
তাই হেলা। ৯০ িমিনেট অসাধারণ েখেলও েগােলর অেপক্ষায় থাকা ব্রািজল
অিতিরক্ত ৮ িমিনেট েপল দুই েগাল।
রািশয়া িবশ্বকােপ িনেজেদর
েগােল হািরেয়েছ ব্রািজল।
ব্রািজল।

দ্িবতীয় ম্যােচ েকাস্টািরকােক
েনইমার-েকৗিতিনেয়ার েগােল জয়

২-০
েপল

েগােলর জন্য যা যা করা দরকার তাই কের যাচ্েছন েনইমাররা। িকন্তু
ভাগ্য খারাপ হেল যা হয় তাই হচ্েছ ব্রািজেলর। এেকর পর এক আক্রমণ
চািলেয়ও েগােলর েদখা পাচ্েছন না েনইমার-েজসুসরা।
তেব ধন্যবাদ িদেতই হেব েকাস্টািরকার েগালিকপার েকইলর নাভাসেক।
িতিন আজ েয ৈনপূণ্য েদিখেয়েছন তা এক কথায় অসাধারণ। ব্রািজেলর ১১
জেনর িবপক্েষ বলেত েগেল িতিন একাই লড়াই েকেরেছন। ব্রািজেলর
মুহুর্মুহু আক্রমণ একাই আটেক েদন েকাস্টািরকার এই এক নাম্বার
েগালিকপার।
৭১ িমেনেট িড বক্েসর অেনক দূর েথেক েগােলর জন্য েজারােলা শট েনন
েনইমার। িকন্তু তার েনয়া শটিট েকাস্টািরকার েগালবােরর িঠক
পাশিদেয় চেল যায়। েগাল না েপেয় জার্িস িদেয় িনেজর মুখটা েঢেক
রােখন েনইমার।
েখলার ৫৬িমিনেট চলিত বেল েজারােলা শট েনন েনইমার। িকন্তু তার

েনয়া শটিট বােরর উপর িদেয় চেল যায়। েগাল করার সুবর্ণ সুেযাগ
েপেয়ও তা হাতছাড়া কেরন ব্রািজল তারকা।
েগাল করার একািধক সুেযাগ পাচ্েছন ব্রািজেলর ফুটবলাররা। িকন্তু
ভাগ্য তােদর েফবার করেছ না বলাই যায়। েকাস্টািরকা আক্রমেণর েচেয়
অেনকটা িডেফন্িসভ েখলেছ। েসখােন আক্রমেণর পর আক্রমণ কেরও েগােলর
েদখা পাচ্েছন না েনইমার-েজসুসরা।
ব্রািজল েগাল না েপেলও েগােলর জন্য যা যা করার তাই কের যাচ্েছন
েনইমাররা। তেব েগাল না হেলও েকাস্টািরকার িবপক্েষণ আক্রমণাত্মক
ব্রািজলেক েদখা যাচ্েছ।
প্রথমার্ধ ব্রািজল ০-০েকাস্টািরকা
েখলার

শুরুেত

ব্রািজল

িকছুটা

ছন্দময়

থাকেলও

সময়

বাড়ার

সঙ্েগ

সঙ্েগ
গুিছেয়
েখলেছন
েনইমার-েজসুসরা।
েকাস্টািরকার
জােল
মুহুর্মুহু আক্রমণ চািলেয়েছন েনইমাররা। তেব এেকর পর এক শট িনেলও
প্রথমার্েধ েগােলর েদখা পানিন েজসুসরা।
দুর্ভাগ্য গ্যাব্িরেয়ল েজসুেসর
েগাল হেয়ও হেলা না। অফসাইেডর কারেণ গ্যাব্িরেয়ল েজসুেসর েগালিট
বািতল হেয় যায়।েখলার ২৫ িমিনেট অসাধারণ শেট েকাস্টািরকার জােল বল
জিড়েয় েদন েজসুস। অবশ্য
দুর্ভাগ্য েজসুেসর।

তার

আেগই

সংেকত

েদয়া

হয়

অফসাইেডর।

রািশয়া িবশ্বকােপ িনেজেদর প্রথম ম্যােচ সুইজারল্যান্েডর িবপক্েষ
১-১ ড্র কের এমেনেতই চােপর মধ্েয আেছ ব্রািজল। তাছাড়া িবশ্বকােপ
েযভােব অঘটন ঘটেছ তােত িচন্িতত ব্রািজল েকাচ িতেত। েকােচর িচন্তা
আরও বািড়েয় িদেয়িছেলন েনইমার। তেব সব শঙ্কা কািটেয় েখলেছন িতিন।
অনুশীলেন েচাট পাওয়ায় দািনেলােক
েখলেত হচ্েছ ব্রািজলেক।

ছাড়াই

েকাস্টািরকার

িবপক্েষ

ব্রািজল একাদশ: আিলসন, িথয়ােগা, িমরান্দা, মার্েসেলা, কােসিমেরা,
পাউিলিনেয়া, িফিলেপ, েকৗিতিনেয়া, উইিলয়ান, েনইমার, গাব্িরেয়ল
েজসুস।
েকাস্টািরকা একাদশ : েকইলর নাভাস (েগালরক্ষক), জিন অ্যােকাস্টা,
িগয়ানসারেলা গঞ্জােলজ, অস্কার দুয়ার্েত, ব্রায়ান অিভেয়েদা,

ক্িরশ্িচয়ান
গ্যাম্েবায়া,
েসলেসা
েবার্েগস,
ব্রায়ান
রুইজ
(অিধনায়ক), েডিভড গুজম্যান, ইেয়াহান েভেনগাস, মার্েকা ইউেরনা।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

দুই
বছেরর
মধ্েযই
িবশ্েবর
অন্যতম
েসরা
স্েটিডয়াম
বাংলােদেশ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ২ বছেরর মধ্েযই িবশ্েবর অন্যতম েসরা স্েটিডয়াম বাংলােদেশ!
পূর্বাচেল প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার নােম স্েটিডয়ােমর ৈতিরর জিম
প্রতীকী মূল্েয পাবার ব্যাপার আশাবাদী িবিসিব সভাপিত নাজমুল
হাসান পাপন। িতিন জািনেয়েছন, জিম সংক্রান্ত জিটলতা সমাধােনর পেথ।
আগামী দুই বছেরর মধ্েয পূর্বাচেল স্েটিডয়াম িনর্মাণ কের ২০২১
সােলর িট-েটােয়ন্িট িবশ্ব আসেরর েযৗথ আেয়াজক হেত চায় বাংলােদশ।
৮শ’ েকািট টাকা ব্যেয় িবশ্েবর অত্যাধুিনক এই স্েটিডয়াম িনর্মােণর
মহাপিরকল্পনা রেয়েছ িবিসিব’র।
পূর্বাচেল স্েটিডয়াম িনর্মাণ হেব প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
নােম। এ িনেয় বড় পিরকল্পনা ক্িরেকট েবার্েডর। িকন্তু জিম িনেয়
েবশ জিটলতা িছল। তেব, িবিসিব সভাপিত নাজমুল হাসান পাপন বলেছন,
অেনকটাই সমাধােনর পেথ জিম সংক্রান্ত জিটলতা। পূর্বাচেল প্রতীকী
মূল্েয স্েটিডয়াম িনর্মােণর প্রায় ৩৭ একর জিম েপেল ৮শ’ েকািট
টাকা ব্যেয় িবশ্বমােনর স্েটিডয়াম ৈতির করেব ক্িরেকট েবার্ড।
িবিসিব সভাপিত বেলন, ‘িবনামূল্েয যিদ আমরা েপেয় যাই…, েযটা
পাওয়ার সম্ভাবনা েবিশ। কারণ এভােবই ফাইলটা এেসেছ। িকছু অগ্রগিত
হেয়েছ। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় েথেক েসিদন আমােদর েডেকিছল। তারা
বেলেছ, এই জায়গাটা আমােদর নােম ট্রান্সফার কের েদয়ার জন্য তারা
প্রধানমন্ত্রীর কােছ পাঠাচ্েছন। আমার জানা মেত, কেয়কিদন আেগ

প্রধানমন্ত্রীর কােছ একটা সারসংক্েষপও পাঠােনা হেয়েছ।’
৬০ হাজার আসেনর এই স্েটিডয়াম হেব িবশ্বমােনর। থাকেব অত্যাধুিনক
একােডিম, িজম, সুইিমংপুল, ইনেডার ও আউটেডার মাঠ। এছাড়াও অিতিথ
দেলর িনরাপত্তা আর যানজেটর ব্যাপারিট মাথায় েরেখ পাঁচতারা
েহােটল’ও করেব িবিসিব।
‘একটা একােডিম করেবা েযখােন সারা বাংলােদশ েথেক েছেল-েমেয়রা এেস
এখােন প্রাকিটস করেত পাের। পঞ্চাশ েথেক ষাট হাজার দর্শক
ধারণক্ষমতার একটা অত্যাধুিনক স্েটিডয়াম করেবা েযখােন সব সুেযাগ
সুিবধা থাকেব। সাধারণ িবশ্েবর েসরা স্েটিডয়ামগুেলােত েগেল েযমনটা
েদখা যায় েতমনটা থাকেব।’ বলিছেলন নাজমুল হাসান পাপন।
বাংলােদেশর ক্িরেকট সমর্থকেদর চমকপ্রদ খবর িদেলন িবিসিব বস।
স্েটিডয়াম িনর্মাণ হেল ২০২১ সােলর িট-েটােয়ন্িট িবশ্ব আসেরর েযৗথ
েদশ হবার েচষ্টা করেব বাংলােদশ।
িবিসিব সভাপিত বেলন, ‘আমরা চাচ্িছ, ২০২১ সােলর িবশ্বকাপটা ধরার
জন্য। তখন যিদ েকােনা সুেযাগ থােক তাহেল িকছু েখলা আমােদর এখােন
আনা যায় িকনা।’
আইিসিস

অনুেমািদত

২০২১

িট-েটােয়ন্িট

িবশ্ব

আসেরর

একক

আেয়াজক

ভারত। তাই িবিসিসআই আন্তিরক হেলই ২০২১ সােলর িট-েটােয়ন্িট িবশ্ব
আসেরর েযৗথ আেয়াজক হেত পারেব বাংলােদশ।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

ম্যারােডানা গ্যালারীেত অেঝাের
কাঁদেলন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবশ্বকােপ আর্েজন্িটনােক িবধ্বস্ত কের ঐিতহািসক জয় েপেয়েছ
ক্েরােয়িশয়া। ম্যােচর ৮০ িমিনেট অসাধারণ ৈনপুণ্েয আর্েজন্টাইন

রক্ষণভাগেক েবাকা বািনেয় ক্েরােয়িশয়ার িমডিফল্ডার লুকা মদ্িরচ
অসাধারণ েগাল কেরন।
িরয়াল মাদ্িরেদর এ তারকা লুকা মদ্িরেচর করা এ শটিট ফুটবল িবশ্ব
অেনক িদন মেন রাখেব। আর ইনজুির টাইেমর প্রথম িমিনেট লক্ষ্যেভদ
কের েশষ েপেরকিট ঠুেকন েমিসর বার্সা সতীর্থ ইভান রািকিটচ। এসময়
িটিভ িরপ্েলেত েদখা যায়, িকংবদন্িত ফুটবলার িদয়ােগা ম্যারােডানা
তার উত্তরসূরীেদর এমন লজ্জাজনক পিরণয় েদেখ গ্যালািরেত কাঁদেছন।
দুই হাত িদেয় েচাখ মুছেছন।
প্রসঙ্গত, আর্েজন্িটনার বাঁচা-মরার লড়াইেয় জয় েতা দূেরর কথা
েকােনা
প্রিতদ্বন্দ্িবতাও
গেড়
তুলেত
পােরিন
সােবক
িবশ্ব
চ্যাম্িপয়ন এ দলিট। েশষ পর্যন্ত ৩-০ েগােলর হাের মাঠ ছাড়েত হয়
আলিবেসেলস্েতেদর।
এর

আেগ

িনঝিন

নেভাগরদ

স্েটিডয়ােম

শুরুটা

আক্রমণাত্মক

কের

আর্েজন্িটনা। শুরু েথেকই িনেজেদর দখেল বল েরেখ এেকর পর এক আক্রমণ
চালায় েমিসরা। মাঠ সরব হয় আর্েজন্টাইন সমর্থকেদর উচ্ছ্বােস।
েমিসরা েবশ কেয়কিট ভােলা সুেযাগ েপেলও েকােনা কােজ লাগােত
পােরিন। ম্যােচর ৩০ িমিনেটর মাথায় সবেচেয় বড় সুেযাগ পান এনেজা
েপেরজ। িকন্তু ফাঁকায় বল েপেলও জােল জড়ােত পােরনিন িতিন।
এবার

পাল্টা

আক্রমণ

শুরু

কের

ক্েরােয়িশয়া।

িমিনট

িতেনক

পর

কাউন্টার অ্যাটােক দারুণ সুেযাগ ৈতির কের ক্েরােয়িশয়া। িকন্তু
মািরও
মানজুিকেচর
ব্যর্থতায়
সাফল্েযর
মুখ
েদেখিন
দলিট।
ক্েরায়াটরা সবেচেয় বড় সুেযাগ পায় িবরিতর খািনক আেগ। েগালরক্ষকেক
একা েপেয়ও িঠকানায় বল পাঠােত পােরনিন েরিবক। িবরিতর পর েযন দায়ই
েশাধ কেরন িতিন। ৫৩ িমিনেট িনশানােভদ কের ক্েরােয়িশয়ােক িলড এেন
েদন েরিবক।
অবশ্য এর খািনক আেগই সুবর্ণ সুেযাগ পায় আর্েজন্িটনা। িনেকালাস
তাগিলয়ািফেকার অ্যািসস্ট পান সার্িজও আগুেয়েরা। আরামেস িমস কেরন
িতিন।
আর্েজন্টাইন সমর্থকেদর সবেচেয় েবিশ হতাশ কেরেছ েগালরক্ষক ও
রক্ষণভােগর েখেলায়াড়রা। ক্েরােয়িশয়ানেদর মুহুর্মূহু আক্রমেণ তারা
িছেলন অেনকটা অেগাছােলা। আর িবশ্ব ফুটবেলর িবস্ময়কর তারকা িলওেনল
েমিসও িছেলন অেনকটা িনষ্প্রভ।যার কারেণ েশাচনীয় হার িনেয় গ্রুপ
পর্ব েথেক িবদােয়র শংকা েবেজ উেঠেছ।

িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

আর্েজন্িটনার েকাচ
হােরর দায় িনেলন

সাম্পাওিল

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আইসল্যান্েডর িবপক্েষ ১-১ েগােল ড্র কেরিছল আর্েজন্িটনা।
ক্েরােয়িশয়ার িবপক্েষ েসরকম িকছু হেলও হয়েতা মান বাঁচত দলিটর।
েসখােন ৩-০ েগােল েহের লজ্জার িশকার সাদা-আকািশ জার্িসধারীরা। েয
যার মেতা পারেছন েখেলায়াড়, েকািচং স্টাফেদর ধুেয় িদচ্েছন। তেব সব
েদাষ মাথা েপেত িনেলন েকাচ েহার্েহ সাম্পাওিল। আর্েজন্িটনার েয
একাদশ মােঠ েনেমিছল, তাই েবখাপ্পা েঠেকেছ সবার কােছ।
িছেলন না অ্যাঞ্েজল িড মািরয়া। তার জায়গায় যােক েখলােনার গুঞ্জন
চাউর হেয়িছল, েসই ক্িরস্িটয়ান পাভনেক নামােনা হয়িন। হােত পাওেলা
িদবালার মেতা অস্ত্র থাকেলও তােক সিঠকভােব ব্যবহার করেত েদখা
যাচ্েছ না। িডেফন্েসর প্রিত নজর েনই। েনই মাঝমাঠ চাঙ্গা করার
েকােনা উদ্েযাগ। এত অেগাছােলা পিরকল্পনা েকন? আত্মসমর্পেনর সুের
সাম্পাওিল বেলন, িসদ্ধান্ত েনয়ার সর্বময় কর্তা আিমই িছলাম। সব
িসদ্ধান্ত একা িনেয়িছ। তেব আমার সবিকছুই ভুল িছল।
ম্যাচিট িঘের অেনক আশা িছল। সব উেব েগেছ। পরাজেয়র িতক্ত যন্ত্রণা
অনুভব করিছ। এমন পিরস্িথিতর জন্য আিমই দায়ী। দেল রেয়েছন িলওেনল
েমিসর মেতা ফুটবলার। অথচ তােক খুেজঁ পাওয়া যাচ্েছ না। খুেজঁ
পাওয়া যােব কী কের? িমডিফল্ড েথেক েতা বলই সরবরাহ পানিন িতিন।
আর্েজন্িটনা েকাচ বেলন, আমরা এখেনা দল হেয় উঠেত পািরিন। েকােনা
জায়গায় েকােনা সমন্বয় েনই। আমরা তােদর হারােত েচেয়িছলাম। তেব
প্রথম েগাল হজেমর সঙ্েগ আমরা েহের েগিছ।
কারণ, এরপর েছেলরা মানিসকভােব েভেঙ পেড়িছল। িতিন বেলন, লজ্জার
পারফরম্যান্স বেলন, আর যাই বেলন, এর দায় একজন েনতার। অনুসারীরা
েদখােনা পথ বুঝেত না পারেল দায়ভার েনতােকই িনেত হেব। হয়েতা

িশষ্যরা আমার রণেকৗশল বুঝেত পােরিন। আিম ক্েরােয়িশয়ােক িঠকমেতা
পড়েত পািরিন। কর্তা িহেসেব সব দায় আমােক িনেত। সবিকছুর জন্য আিমই
দায়ী।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

আজও েনইমারেক িনেয়ই মােঠ নামেছ
ব্রািজল
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েনইমােরর ইনজুির িনেয় উত্কণ্ঠায় ব্রািজলসহ পুেরা ফুটবল
িবশ্ব। উত্কণ্ঠায় বাংলােদেশ ব্রািজেলর সমর্থকরাও। ঘুের িফের বার
বার প্রশ্ন উঠেছ আজ েনইমার েখলেবন েতা? গ্রুপ পর্েব িনেজেদর
দ্িবতীয় েখলায় আজ েকাস্টািরকার িবপক্েষ মােঠ নামেব ব্রািজল।
সমীকরণটা তাই অেনকটা এরকম, আজ িজতেত হেব। প্রথম েখলায়
সুইজারল্যান্েডর সঙ্েগ (১-১) ড্র কের ব্যাকফুেট ব্রািজল। দ্িবতীয়
রাউন্ড িনশ্িচত করেত হেল জয় ছাড়া অন্য িকছু ভাবার উপায়ও েনই
তােদর।
েকাস্টািরকার সঙ্েগ ব্রািজেলর পেয়ন্ট হারােনার েকােনা কারণ
েদখেছন না েকাচ িতেত। মিরয়া হেয় লড়াই কের ব্রািজল সমর্থকেদর মুেখ
হািস েফাটােত চান িতিন। িকন্তু েগাল্েডন বুট পাওয়া তারকা েনইমার
েখলেবন িকনা তা িনেয় ভক্তেদর মেন শঙ্কা রেয়ই েগেছ। েসই প্রশ্েনরও
জবাব প্রস্তুত িতেতর মুেখ। েনইমােরর জায়গা পূরণ কের েখলােনার মত
দলটােক ৈতির েরেখেছন িতেত। কারণ িতিন েতা জােনন েনইমারেক মােঠ
নামােনার েশষ পর্যন্ত েচষ্টা করা হেব। েনইমার মােঠ নামেল দল হেব
অন্য রকম শক্িতশালী।
কাল রােত েসন্ট িপটারবার্েগর স্েটিডয়ােম সংবাদ সম্েমলেন প্রথম
প্রশ্নই উঠল েনইমার েখলেত পারেব িকনা। েকাচ িতেত বেল উঠেলন হ্যাঁ
েনইমার েখলেব। জািনেয় িদেলন সব সংশয় কািটেয় ওঠার কথা।
ব্রািজলীয়ান সাংবািদকরা তােদর পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করেলন। আর

েসটা রুপান্তর হয় চারিট ভাষায়। সঙ্েগ সঙ্েগ ইথাের ছিড়েয় পড়ল
ফুটবল দুিনয়ায়। েকােচর কণ্েঠ তাল িমিলেয়েছন অিধনায়েকর দািয়ত্ব
িফের পাওয়া িডেফন্ডার িথেয়েগা িসলভা। অনুশীলেন নামার আেগ েকােচর
সঙ্েগ মাইক্েরাবােস চেড় িথেয়েগা িসলভাও এেলন সংবাদ সম্েমলেন। খুব
েবিশ সময় থােকনিন। অনুশীলেনর জন্য তােক চেল েযেত হেয়িছল। তেব
যাওয়ার আেগ ব্রািজল সমর্থকেদর উত্কণ্ঠা কিমেয় িদেত জািনেয় েগেলন
েনইমার েখলেবন। েকাচ এবং অিধনায়ক দুজেনরই একই সুর আেগর েখলায়
সুইজারল্যান্েডর িবপক্েষ েখলা েসরা একাদশই আজ েকাস্টািরকার
িবপক্েষ মােঠ নামেব।
ড্েরিসং রুম িনেয় কথা উঠেল িথেয়েগা িসলভা জািনেয় েদন খুব ভােলা
অবস্থায় রেয়েছন তারা। গত িবশ্বকােপ েকায়ার্টার ফাইনােল কলম্িবয়ান
ফুটবলার জুিনেগার েদয়া আঘােত ব্যথা েপেয় মাঠ ছাড়েত হেয়িছল
েনইমারেক। তার িবদােয় অেনকটাই িফেক হেয় িগেয়িছল ব্রািজেলর ছয়
নম্বর ট্রিফ জেয়র স্বপ্ন। এবারও িবশ্বকাপ ফুটবেলর আেগ েনইমারেক
েচােটর কবেল পড়েত হেয়িছল। েচাট কািটেয় উঠেত না উঠেতই রািশয়া
িবশ্বকাপ ফুটবেল িনেজেদর প্রথম েখলায় সুইজারল্যান্েডর িবপক্েষ
েখলেত েনেম েচাট েপেয়েছন ব্রািজল ফুটবেলর বরপুত্র েনইমার।
সুইজারল্যান্েডর েখেলায়াড়রা েনইমারেক আটকােত ফাউেলর পর ফাউল কের
েগেছন। দেলর অনুশীলেন নামেত েগেল ১০ িমিনেটর মাথায় তােক মাঠ
ছাড়েত হয়। েশষ পর্যন্ত গতকাল ব্রািজেলর আনুষ্ঠািনক
সম্েমলেন েকাচ িতেত এবং অিধনায়ক িথেয়েগা িসলভা জািনেয়

সংবাদ
েগেলন

েনইমার েখলেবন।
িথেয়েগা িসলভা আজ েকাস্টািরকার িবপক্েষ আর্মব্যান্ড হােত মােঠ
নামেবন। সুইসেদর িবপক্েষ িডেফন্ডার মার্েসেলা অিধনায়ক িছেলন।
িথেয়েগা িসলভা ব্রািজল িবশ্বকােপও অিধনায়ক িছেলন। িকন্তু হলুদ
কার্েডর কারেণ েসিমফাইনােল জার্মািনর িবপক্েষ েখলেত পােরনিন। েসই
ঐিতহািসক ম্যােচ জার্মািন ৭-১ েগােল ব্রািজলেক হািরেয়িছল। তেব
পেরর েখলায় ২৭ জুন সার্িবয়ার িবপক্েষ অিধনায়ক থাকেবন িকনা
িনশ্িচত না। কারণ প্রিত ম্যােচ অিধনায়ক পিরবর্তন করেছ ব্রািজল
েকাচ, এটা তার েকৗশল।
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

বােজ েখলার কারণ িক েমিসর?
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ক্েরােয়িশয়ার কােছ ৩-০ েগােল হােরর পর হতাশ িলওেনল েমিসর
ড্েরিসং রুেম েহঁেট যাওয়ার ছিবিটেক ২০১৮ িবশ্বকােপর অন্যতম
প্রতীকী ছিবগুেলার একিট িহেসেব বলা হচ্েছ।
পাঁচবােরর িবশ্বেসরা েখেলায়াড় দুই ম্যােচ েকােনা েগাল করেত
পােরনিন। এমনিক আইসল্যান্েডর সােথ একিট েপনাল্িটও িমস কেরেছন।
২০০২ এর পর প্রথমবার িবশ্বকােপর প্রথম রাউন্ড েথেকই িবদায় েনয়ার
সম্ভাবনা ৈতির হেয়েছ আর্েজন্িটনার।
৩০ বছর বয়সী েমিস আেরকিট িবশ্বকাপ হয়েতা েখলেত পারেবন। িকন্তু
অেনক ফুটবল েবাদ্ধার মেতই রািশয়া িবশ্বকােপই আর্েজন্িটনার হেয়
েকানও েমজর িশেরাপা েজতার েশষ সুেযাগ তার সামেন।
ঘেরায়া িলগ ও কােপর ‘ডাবল’ িজতেলও বার্েসেলানায় েশষ েমৗসুমটা খুব
একটা ভাল যায়িন েমিসর। চ্যাম্িপয়ন্স িলেগর েকায়ার্টার ফাইনাল
েথেক টানা তৃতীয়বােরর মত িবদায় িনেত হয় তােদর। আর এই িতনবারই
িচরপ্রিতদ্বন্দ্বী িরয়াল মাদ্িরেদর হােত ওেঠ িশেরাপা।
েমিসর এই েমৗসুেমর হতাশাজনক পারফরেমন্েসর অেনক কারণ থাকেত পাের,
েযগুেলার একিট তািলকা ৈতির কেরেছন িবিবিস’র ক্রীড়া সাংবািদকরা।
েসিট ঢাকাটাইমস এর পাঠকেদর জন্য তুেল ধরা হেলা।
১. িতিন শারীিরকভােব ক্লান্ত
২০১৭-১৮ ইউেরাপীয় েমৗসুেম ৫৪িট ম্যাচ েখেলেছন েমিস। ২০১৪-১৫
েমৗসুেমর পর যা সর্েবাচ্চ। পিরসংখ্যান ওেয়বসাইট ট্রান্সফারমার্কট
এর তথ্য অনুযায়ী গত েমৗসুেম েমাট ৪,৪৬৮ িমিনট েখেলেছন িতিন আর
গেড় প্রিত ম্যােচ ৮২.৭ িমিনট মােঠ িছেলন। েমৗসুম েশেষ
বার্েসেলানার হেয় ৪৫িট েগাল আর ১৮িট অ্যািসস্ট কেরন েমিস।
২. েছাট ইনজুিরেত ভুগেছন িতিন

২০১৮’র এপ্িরেল আর্েজন্িটনা জাতীয় দেলর সূত্েরর বরাত িদেয় েদশিটর
পত্িরকা ক্লািরন প্রিতেবদন প্রকাশ কের েয ডান পােয়র উরুর
মাংসেপিশেত সামান্য েচাট রেয়েছ েমিসর, যার কারেণ েদৗড়ােনা ও গিত
পিরবর্তন করেত িকছুটা সমস্যা হচ্েছ তার।
িবশ্বকােপর আেগ ইতািল আর স্েপেনর িবপক্েষ প্রীিত ম্যােচ েমিস না
েখলেল িবষয়িট আেলাচনায় আেস।
৩. আর্েজন্িটনা দেলর বােজ পারফরেমন্স
রািশয়া
িবশ্বকােপর
দক্িষণ
আেমিরকা
অঞ্চেলর
বাছাইপর্েব
আর্েজন্িটনার পারফরেমন্স িছল দারুণ হতাশাজনক। নানা সমীকরণ েশেষ
বাছাইপর্েবর েশষ ম্যােচ িবশ্বকােপর মূলপর্েব েখলা িনশ্িচত করেত
সক্ষম হয় তারা।
বাছাইপর্েব সাত েগাল কের েমিস আর্েজন্িটনার সর্েবাচ্চ স্েকারার
হেলও সমর্থক ও গণমাধ্যেমর ব্যাপক সমােলাচনার মুেখ পড়েত হয় তােক।
গত িবশ্বকােপ আর্েজন্িটনা ফাইনাল েখলেলও তােদর েশষ িবশ্বকাপ িবজয়
িছল ১৯৮৬ সােল। ২০০৪ আর ২০০৮ এ পরপর দু’বার অিলম্িপক িশেরাপা
িজতেলও, ১৯৯৩ সােলর েকাপা আেমিরকার পর গত ২৫ বছের েকােনা বড়
টুর্নােমন্েটর িশেরাপা িজতেত পােরিন তারা।
৪. েরানালেদার সােথ তুলনার মানিসক চাপ
গত

প্রায়

এক

দশক

ধের

িবশ্ব

ফুটবেল

েমিসর

ক্িরশ্িচয়ােনা েরানালেদা। এবােরর িবশ্বকােপ
ফর্েম রেয়েছন তার প্রধান প্রিতদ্বন্দ্বী।

একমাত্র

েমিসর

িঠক

তুলনা
িবপরীত

স্েপেনর িবপক্েষ দুর্দান্ত এক হ্যাট-ট্িরক কের েরানালেদার রািশয়া
িবশ্বকাপ শুরু হয়, েযখােন ফ্ির িকক েথেক েনয়া েরানালেদার তৃতীয়
েগালিট িবশ্বকােপর ইিতহােসর অন্যতম স্মরণীয় েগালগুিলর একিট হেয়
থাকেব। দ্িবতীয় ম্যােচও েরানালেদার একমাত্র েগােলই মরক্েকােক
হারায় পর্তুগাল।
এবােরর
টুর্নােমন্েট
েরানালেদা
েযখােন
অপ্রিতেরাধ্য
ফর্ম
প্রদর্শন করেছন, েসখােন পুেরা আসের েমিসর বলার মত মুহূর্ত বলেত
আইসল্যান্েডর সােথ েপনাল্িট িমস।
আর েমিস যা এখনও করেত পােরনিন দু’বছর আেগ ইউেরা ২০১৬’েত দলেক
িশেরাপা িজিতেয় তাই কের েদিখেয়েছন েরানালেদা।

আর্েজন্িটনার জন্য সমীকরণ
ক্েরােয়িশয়ার কােছ ৩-০ ব্যবধােন হােরর পর এখন নকআউট রাউন্েড ওঠার
জন্য ভাগ্েযর ওপর িনর্ভর করেত হেব আর্েজন্িটনােক।
প্রথম ম্যােচ আইসল্যান্েডর সােথ ১-১ েগােল ড্র করায় মঙ্গলবার
নাইেজিরয়ার সােথ েশষ ম্যােচ বড় ব্যবধােন জয়ও আর্েজন্িটনার পেরর
রাউন্েড উত্তরণ িনশ্িচত করেত পারেব না।
শুক্রবার িনেজেদর দ্িবতীয় ম্যােচ আইসল্যান্ড নাইেজিরয়ােক হারােল
েশষ ম্যােচ ক্েরােয়িশয়ার সােথ ড্র করেলই নক আউট রাউন্ড িনশ্িচত
হেব তােদর। অর্থাৎ পেরর দুই ম্যােচ আইসল্যান্ড একিট ড্র ও একিট
জয় েপেলই িনশ্িচত হেব আর্েজন্িটনার িবদায়।
তেব নাইেজিরয়ােক হারােনার পর আইসল্যান্ড ক্েরােয়িশয়ার কােছ হারেল
সুেযাগ থাকেব আর্েজন্িটনার সামেন। েসক্েষত্ের েশষ ম্যােচ
নাইেজিরয়ার িবপক্েষ বড় ব্যবধােন িজতেত হেব তােদর। আর আইসল্যান্ড
নাইেজিরয়ার কােছ হারেলও েশষ ম্যােচ বড় ব্যবধােনই জেয়র লক্ষ্য
রাখেত হেব আর্েজন্িটনােক।
কারণ েশষ ম্যােচ আইসল্যান্ড ক্েরােয়িশয়ােক হািরেয় িদেল এবং
আর্েজন্িটনা
নাইেজিরয়ার
িবপক্েষ
জয়
েপেল
আর্েজন্িটনা
ও
আইসল্যান্ড দুই দেলরই পেয়ন্ট সমান হেব।
তখন েগাল ব্যবধােন িনর্ধািরত হেব গ্রুপ রানার আপ। ক্েরােয়িশয়ার
কােছ িতন েগাল খাওয়ায় েগাল ব্যবধােনর িহেসেবও এখন িপিছেয় রেয়েছ
আর্েজন্িটনা। আইসল্যান্ড তােদর পেরর দু’িট ম্যাচ ড্র করেল বা
হারেল িনেজেদর েশষ ম্যােচ নাইেজিরয়ার
রাউন্ড িনশ্িচত হেব আর্েজন্িটনার।

িবপক্েষ

িজতেলই

নক

আউট

আর্েজন্িটনার হতাশার ম্যাচ পিরসংখ্যান
# িবশ্বকােপ দক্িষণ আেমিরকান প্রিতপক্েষর সােথ পঞ্চম ম্যােচ এেস
প্রথম জয় েপল ক্েরােয়িশয়া। লািতন আেমিরকান দেলর িবপক্েষ এর আেগ
চারবারই েহেরিছল তারা।
# ১৯৫৮ িবশ্বকােপ েচেকাস্েলাভািকয়ার কােছ ৬-১ েগােল হােরর পর
িবশ্বকােপর প্রথম পর্েব ৬০ বছের আর্েজন্িটনার সবেচেয় বড় হার
এিট।
# ১৯৭৪ এর পর এই প্রথম িবশ্বকােপর প্রথম দুই ম্যােচ জয় বঞ্িচত

থাকেলা আর্েজন্িটনা।
# িবশ্বকােপ িনেজেদর েশষ চার ম্যােচ জয় েপেত ব্যর্থ হেলা
আর্েজন্িটনা (ড্র ২িট, হার ২িট) যা তােদর িবশ্বকাপ ইিতহােস
দীর্ঘতম সময় জয় ছাড়া থাকার েরকর্ড।
# আইসল্যান্েডর িবপক্েষ প্রথম ম্যােচ িলওেনল েমিস ১১িট শট
িনেয়িছেলন। ক্েরােয়িশয়ার িবপক্েষ ম্যােচর ৬৪ িমিনেটর আগ পর্যন্ত
েগালেপাস্েট েকােনা শট িনেত পােরনিন িতিন।
# এবােরর িবশ্বকােপ েয েকােনা েখেলায়ােড়র েচেয় েবিশ শট িনেয়েছন
েমিস
(১২িট)।
িকন্তু
েগাল
করেত
পােরনিন
েকােনা
প্রেচষ্টােতই।–ঢাকাটামস
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

আর্েজন্িটনার
ক্েরােয়িশয়ার ৩ েগাল

জােল

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েসৗিদ আরব পিবত্র হজেক রাজৈনিতক উদ্েদশ্য হািসেলর
হািতয়াের পিরণত কেরেছ বেল অিভেযাগ তুেলেছ িসিরয়ার ওয়াকফ
মন্ত্রণালয়। এক িববৃিতেত মন্ত্রণালয় বেলেছ, েসৗিদ আরব গত সাত বছর
ধের িসিরয়ার নাগিরকেদরেক হজ পালন করেত িদচ্েছ না।
িববৃিতেত আরও বলা হেয়েছ, ইসলািম সহেযািগতা সংস্থা ওআইিস এবং
েসৗিদ আরেবর হজ মন্ত্রণালেয়র কােছ বার বার আেবদন জািনেয়ও এ
সমস্যার সমাধান হয় িন। রাজৈনিতক কারেণই েসৗিদ আরব িসিরয়ার
মুসলমানেদরেক হেজর সুেযাগ িদচ্েছ না বেল িববৃিতেত উল্েলখ করা হয়।
এর আেগ েসৗিদ আরেবর িবরুদ্েধ একই ধরেনর অিভেযাগ তুেলেছ কাতার।
েদশিটর জাতীয় মানবািধকার সংস্থা (এনএইচআরিস) বেলেছ, হজেক
রাজৈনিতক উদ্েদশ্য পূরেণর হািতয়ার বািনেয়েছ িরয়াদ।

েসৗিদ সরকার িসিরয়া ও ইেয়েমনসহ কেয়কিট েদেশর নাগিরকেদরেক হজ
পালেন বাধা িদচ্েছ। েসৗিদ নীিতর িবেরািধতা করার কারেণ এ ধরেণর
পদক্েষপ িনেয়েছ তারা।#পার্সটুেড
িনউজিবিড৭১/আর/ ২২ জুন , ২০১৮

