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খেলার
েচুররা

• ক�োষ্ঠ�োঠিন্য
• গ্যোস • অ্যোসসসিটি

তোহলে আজই শুধুমোত্র
আয়ুল্বেসি� কেট সোফো

িোনো ্্য্হোর �রুন। প্রথম
সিন কথল�ই এটো ফে কিয়।

যসি �লরো
কেটসোফো

কস্ন

�োঠিন্যমকু্ত হল্ই কয জী্ন

যসি হয় আেনোর ক�োগোসতির �োরণ

সোফো
কেট

সং্োি সংস্ো, সিসলি, ৮ জুেোই: অন্যোন্য ্ ছর এই সিলন তোঁল� েোওয়ো কযত 
নো সহলজ। স�ন্তু �লরোনো আ্লহ ক�োথোও ক্রলনোর উেোয় কনই। কসৌর� 
গোঙ্ুসে জন্মসিন �োটোলেন ্ োসিলতই। মোলে ্ োসির েোলগোয়ো সনলজর অসফলস 
�ক্তলির আনো ক�� ক�লটলছন। কসটোও মোস্ক মুখ কথল� নোসমলয়।

প্রসঙ্ত, এসিন এ� ইনস্োগ্োম চ্যোলট কসৌর� জোনোন, চেসত ্ছলর 
এসিয়ো �োে ্ োসতে। েলর আলয়োজ� কিি েোস�স্োন ক্োলিবের সসইও এহমোন 
মোসনও কসই খ্লরর সত্যতো স্ী�োর �লর কনন। সতসন জোসনলয়লছন, আগোমী 
্ছর শ্রীেঙ্োয় এসিয়ো �োে হলত েোলর। প্রসঙ্ত, শ্রীেঙ্ো এ্ং দু্োইল� 
আইসেএলের জন্যও স্ল্চনো �রো হলছে। তল্ এ� টিস� সোক্োৎ�োলর 
কসৌর� এসিন ্লেলছন, আইসেএে �োরলত �রোটোই অগ্োসধ�োর।

িোিোর জন্মসিলন কসোি্যোে সমসিয়োয় স�োে কথল�ই শুল�ছেোর কজোয়োর। 
িীরবেসিলনর ওলেসনং েোটবেনোর িচীন কতনু্ে�োর সেলখলছন, ‘ শু� জন্মসিন 
িোসি। আিো �র্ আমোলির অন–সফল্ড েোটবেনোরসিলের মলতো অফ–
সফল্ড েোটবেনোরসিেও এসগলয় চেল্।’  �োরত অসধনোয়� স্রোট ক�োহসে 
সেলখলছন, ‘ শু� জন্মসিন িোিো। খু্ �োে �োটু� আগোসমসিন।’  �োরতীয় 
িলে প্রোক্তন সতীথবে স�স�এস েক্ষ্মলণর ্োতবেো, ‘ ্ োর্োর এই সিন সফলর 
আসু� কতোমোর জী্লন। এর কথল�ও ক্সি সোফে্য েোও।’  ২০০২–এ 
ন্যোটওলয়স্ ট্রসফ কজতোলনোর অন্যতম �োসরগর মহম্মি �োইলফর টুইট, 
‘ এ� দুিবেোতি ্্যোটসম্যোন কথল� অসোধোরণ অসধনোয়� এ্ং এখন �োরতীয় 
সরিল�লটর েুলরোধো। আমোর স্লথল� সপ্রয় অসধনোয়� এ্ং কমন্টর কসৌর� 
গোঙ্ুসেল� জন্মসিলনর অলন� শুল�ছেো।’  

কসৌরল�র কনতৃলবে কখেো যু্রোজ সসং এ�টি স�সিও ্ োসনলয় কফলেলছন। 
কসখোলন সতসন ্লেলছন, ‘ কতোমোর অধীলন অলন� সুন্দর সময় �োটিলয়সছ। 
মজোও �লরসছ। �ুলয়ো খ্লরর �োগলজর েোতো ্োসনলয় কসখোলন কতোমোর 
মতি্্য ছোসেলয় রোসগলয় সিলয়সছেোম। েলর রোহুেই ( দ্োস্ি)  ্ লেসছে, ওটো 
এসপ্রে ফুে।’  সিসলি �্যোসেটোেলসর সরিল�টোর ঋষ� েলথের টুইট, ‘ তুসম 
�োরতীয় সরিল�লটর এ� স�ং্িসতি এ্ং কখেোটোর সলঙ্ যুক্ত অন্যতম কসরো 
মোনুষ। শু� জন্মসিন।’   

আজ�োলের প্রসতল্িন

গত বছর জুন মাসে গমগম করছছল োদামটন। এছজয়াে ববাসল ছবশ্বকাসে ভারত 
বনাম দছষিণ আছরিকা। তারের আবার ভারত বনাম ওসয়স্ট ইছডিজ। ভারতীয় 
েমর্থকসদর উচ্ছাে, বতরঙ্ার দাোদাছে কী না ছছল োদামটসন!

এক বছসর বদসল বগসছ েৃছরবী। বদসল ছদসয়সছ কসরানাভাইরাে। বকাছভড–
১৯–এর ফসল বদল ঘসটসছ ছবশ্ব ছরিসকসটও। োসে ছতন মাে েসর বুধবার 
ছরিসকট ছফরল বেই োদামটসন। 
ছকন্তু েছরবছত্থত েছরছথিছতসত। 
েম্পূণ্থ অসেনা ছছব। যা অভপূতেপূব্থ। 
বকাছভড–১৯ অছতমারীর কারসণ 
জজব ছনরােদ েছরসবসের হাত 
ধসর ছফরল বটস্ট ছরিসকট। ইংল্াডি 
বনাম ওসয়স্ট ইছডিজ। বযখাসন 
বৃছটিছবছনিত প্ররমছদসন ছরিসকট 
ছাছেসয় বে হসয় উঠল দূরত্বছবছধর 
নানা প্রকরণ। 

োমাছজক দূরত্ব েব্থত্র। ফাঁকা 
গ্ালাছর। দুসটা বরেছেংরুসম 
ইংল্াডি এবং ক্াছরছবয়ান দসলর 
ছরিসকটার এবং বকাছেং স্টাসফরা। 
মাসঠর ধাসর মাঠকমমীরা। যাসঁদর 
মুসখ মাস্ক। আন্তজ্থাছতক ছরিসকট 
কাউছসিসলর নয়া ছবছধছনসেধ 
বমসনই ছরিসকটীয় যাত্রা।

ম্াে বরফাছরর োমসন টে 
হওয়ার ের (টসে ছজসত ইংল্াডি 
ব্াটং ছনসয়ছছল) ইংল্াডি 
অছধনায়ক ববন বস্টাকে েুরসনা 
অভ্ােবেত ওসয়স্ট ইছডিসজর 
অছধনায়ক বজেন বহাল্াসরর েসঙ্ 
করমদ্থন করসত ছগসয়ছছসলন। 
বহাল্ার হাত েছরসয় বনন। তারের ছবছধ বমসন কনুইসয় কনুই বঠকান দু–
জন। যা ছনসয় একপ্রস্ত হাোহাছেও হয় দুই অছধনায়সকর মসধ্। দুই অছধনায়ক 
টে–েরবতমী োষিাৎকার ছদসলন ক্াসমরাম্ানহীন ক্াসমরার োমসন দাঁছেসয়। 

েম্প্রোরক েংথিার তরসফ কসমছ্রি বক্স বরসক বস্টাকে এবং বহাল্ারসক প্রশ্ন 
করা হল। তাঁরা বেই প্রসশ্নরই জবাব ছদসলন ক্াসমরার বলসসির ছদসক তাছকসয়। 
বস্তুত, টসের েময় হাসত মাইসরিাসফান ছনসয়ই বনসমছছসলন দুই অছধনায়ক। তাঁরা 
জানসতন অতঃের কী করণীয়। ছবশ্বছরিসকসট এই দৃে্ও অভপূতেপূব্থ। োমাছজক 
দূরত্ব কসমছ্রি বসক্সও। আসগ এক বটছবসল দু’জন ধারাভাে্কার বেসতন। নয়া 
েছরছথিছতসত দু’জসনর জন্ দুট আলাদা বটছবল। দূরত্ব বজায় বরসখ। বযমন 
ম্াে কভারকারী োংবাছদকসদর জন্ও বপ্রে বসক্স দূরত্ব বরসখ আলাদা আলাদা 

বটছবল–বেয়ার।  
মাছক্থন মলুসুক জজ্থ ফ্লসয়সডর 

মতুৃ্ বদসল ছদসয়সছ যাবতীয় 
ধ্ানধারণা। বখলার মাসঠ ছনসয় 
এসেসছ ব্াগান— ‘ব্্াক লাইভে 
ম্াটার’। এছদনও ক্াছবছরয়ান দল 
বেই েংকসপে অটুট বরসক প্ররম 
বসলর আসগ হাটুঁ মসুে বেল মাসঠ।  
োছমল হসলন দুই ইংসরজ ওসেনার 
এবং আম্ায়াররা। দু’দসলর 
ছরিসকটারসদর হাসতই ছছল 
‘ব্্াক ব্াডি’। কসরানায় মতৃরা 
এবং প্রয়াত এভাট্থন উইকসের 
প্রছত শ্রদ্া জানাসত।

বৃছটিছবছনিত প্ররম ছদসন 
ইংল্াসডির ওসেনার  ডম 
ছেবছল গ্াছরিসয়লসক জাজসমন্ট 
ছদসয় ববাল্ হসয়ছএন েপূন্ রাসন। 
উইসকট বনওয়ার ের অবে্ 
ক্াছরছবয়ান ছরিসকটাসররা ‘হাই 
ফাইভ’ করসলন গ্াছরিসয়সলর 
েসঙ্। তসব বসল রুতু ব্বহার 
করা হয়ছন। 
কস্কোর ক্োিবে: ইংে্যোন্ ৩৫/১ 
(প্রথম ইসনংস)। ্োনবেস 

অেরোসজত ২০, সস্সে ্  গ্যোসরিলয়ে ০, কিনসে অেরোসজত ১৪। কমোট  ৩৫/১ 
(১৭.৪ ও�োর)  উইল�ট েতন: ০/১,। ক্োসেং: করোচ ৬–৪–২–০, গ্যোসরিলয়ে 
৫–১–১৯–১, কজোলসফ ৩.৪–১–১১–০, কহোল্ডোর ৩–১–৩–০ (চা–বিরবি পর্যন্ত)।

সং্োি সংস্ো
সোিোমটন, ৮ জুেোই

‘ ব্্যো� েোই�স ম্যোটোর’ –এর সমথবেলন মুখ খুলে দুিবেোতি এ� �থো ্েলেন 
মোইল�ে কহোসল্ডং। ওলয়স্ ইসন্লজর স�ং্িসতি 
সরিল�টোলরর �থোয়, ‘ আমোলির যোলির গোলয়র রং �োলেো 
তোরো স্োই জোসন, কহোয়োইট েোই�স ম্যোটোর। স�ন্তু যোঁরো 
অে েোই�স ম্যোটোর ্লে সচৎ�োর �রলছন, তোঁরো হয়লতো 
জোলনন নো �ৃষ্োঙ্লির জী্লনরও মূে্য আলছ।’  

জজবে ফ্ললয়িল� শ্োসলরোধ �লর মোরোর ের কথল� 
উত্োে আলমসর�ো। এ প্রসলঙ্ স্কোই সরিল�লটর 
তথ্যসচলত্র কহোসল্ডং সরিল�লট ্ণবেব্ষম্য সনলয় মতি্্য �লরন। তোঁর মলত, 
‘ সিক্োই েোলর সমোলজ েসর্তবেন আনলত। তোর জন্য আমোলির ইসতহোলস 

সফরলত হল্। কেোল� ্লে আমরো ্ণবেস্লবেষী মলনো�ো্ �োটিলয় উলেসছ। 
আসলে তো নয়। কেো�ল� সিসক্ত নো �রলে সমোলজ েুরলনো রীসতই 
চেল্। �ৃষ্োঙ্লির স্োর আলগ রোখলত হল্ আর ্োস�লির কেছলন 
কফেলত হল্— এমন িোস্ রোখসছ নো। আমরো সমোনোসধ�োলর স্শ্োসী।’

এ�ই অনুষ্ঠোলন থো�ো ইংে্যোলন্র প্রোক্তন অসধনোয়� 
নোলসর হুলসন ্লেলছন, ‘ ছ’ সপ্োহ আলগ কচোলখর সোমলন 
এ�জনল� �ৃষ্োঙ্ল� কমলর কফেলত কিলখসছ। স্ো�োস্� 
প্রসতসরিয়োয় মুখ রুসরলয় সনলয়সছেোম। স�ন্তু কজোর �লর 
কফর তো�োলনোর কচষ্ো �সর। সনলজল�ই ্েসছেোম, 
নোলসর, অলন� মুখ রুসরলয় কথল�ছ। আমরো সসত্যই 
মুখ রুসরলয় রলয়সছ অলন�সিন। এই ২০২০ সোলে এলস 

�ৃষ্োঙ্লির জী্লনর জন্য �োলেো ্্যোজ েরলত হলছে? ’  েিস্র �োরলণ সনলজর 
জী্লনও অলন�্োর ্ণবেস্লবেলষর সি�োর হলয়লছন ্লে জোসনলয়লছন নোলসর।  

সং্োি সংস্ো, সিসলি, ৮ জুেোই: 
ইংে্যোন্–ওলয়স্ ইসন্জ সসসরজ 
সনলয় আলেোচনোয় ্লসসছলেন িচীন 
কতনু্ে�োর, রিোয়োন েোরো। িচীলনর মুলখ 
কস্ো�লসর প্রিংসো। কজো রুটল� নো 
েোওয়োয় এই ম্যোলচ ইংে্যোলন্র কনতৃলবে 
কস্ো�স। েোরো আলেোচনোয় কস্ো�লসর 
প্রসঙ্ তুেলত িচীন ্লেন, ‘ ও সোমলন 
কথল� িেল� কনতৃবে সিলত েোলর। 
আগ্োসী, ইসত্োচ� মোনসস�তোর। এ�টু 
রক্ণোত্ম� হলেই ততসর হলয় যোল্। 
স্শ্োস �সর, সনয়স্রিত আগ্োসন ফে কিয়। 
কস্ো�লসর মলধ্য কসই ক্মতো আলছ। 
সোম্প্রসত� অতীলতর সলঙ্ ওর ্তবেমোনল� 
তুেনো �রলেই ক্োেো যোল্ সনলজল� 
�তটো ্িলে কফলেলছ। মোনসস��োল্ 
িসক্তিোেী নো হলে এটো �খনও 
সম্ভ্ নয়।’  কস্ো�সল� প্রথম কিখোর 
অস�জ্ঞতো তুলে ধলর িচীন ্লেন, ‘ ক্ি 
�লয়�্ছর আলগর রটনো। কস্ো�লসর 
িরীরী �োষো মুগ্ধ �লরসছে। ইসত্োচ� 
মোনসস�তো, ওইর�ম এনোসজবে কিখোর 
মলতো সছে। দৃঢ় স্শ্োস আগোমী সিলন 
ইয়োন ্থোম, অ্যোন্ডু সফ্লনটলফর মলতো 
ইংে্যোলন্র প্রথম সোসরর অেরোউন্োলরর 
তোসে�োয় কস্ো�লসর নোমও থো�ল্। 
স্সময় কস্ো�সল� ্োিসত গুরুবে সিই। 
মোলে ওর উেসস্সত ্ি �ূসম�ো কনল্।’ 

সং্োি সংস্ো, মুম্বই, ৮ জুেোই: 
এ্োর করেয়স আইয়োলরর রলর 
ততসর কিোসো কখলয় তোঁর সলঙ্ ছস্ 
কেোস্ �রলেন স্রোট ক�োহসে। 
জোতীয় িলের সতীথবেল� ধন্য্োি 
জোসনলয়লছন �োরত অসধনোয়�। 
ইনস্োগ্োলম করেয়লসর সলঙ্ ছস্ 
কেোস্ �লর স্রোট সেলখলছন, 
‘ এমন এ�জন প্রসতল্িী, কয 
আমোলির কথল� মোত্র ৫০০ সমটোর 
দূলর থোল�। আজ ্োসিলত ্োনোলনো 
কিোসো এলন আমোলির মুলখ হোসস 
ফুটিলয়লছ। কতোমোর মোলয়র জন্য 
এ�টো স্রোট ধন্য্োি। অলন�সিন 
এর�ম সুস্োদু কিোসো খোওয়ো হয়সন। 
আিো �সর, কতোমরোও আমোলির 
েোেোলনো মোিরুম স্সরয়োসন 
উেল�োগ �লরলছো। �োে মোনুষ 
করেয়স। এই নতুন ছস্টো সোমোসজ� 
দূরবেস্সধ কমলন কতোেো।’  স্রোলটর 
এই কেোস্ সনলয় আ্োর মজো 
�রলতও ছোলিনসন আলর� সতীথবে 
যুজল্ন্দ্র চোহোে। সতসন সেলখলছন, 
‘ িোিো, আমোর জন্যও এ�টু 
স্সরয়োসন েোেোও। মোত্র ১৪০০ 
স�লেোসমটোর দূলর আসছ।’ 

ছবরাট শুসভচ্া 
মহারাজসক

স্সধসনলষধ কমলনই সফরে সরিল�ট

জন্মসিলন সনলজর িপ্লর ক�� �োটলছন কসৌর�। ছস্: টুইটোর

বস্টাকসে মগু্ধ 
েেীন, লারা

বণ্থছবসবেে 
ছনসয় কসঠার 
বাত্থা নাসের, 
বহাছল্ংসয়র

ছবরাসটর জন্ 
ঘসর জতছর বদাোকি্োসিস িত্

োে বােসছ রিমেই ববাড্থ েছেব জয় োহ– র ওের। অ্াসেক্স কাউছসিসলর কম্স্ালার 
অ্াডি অছডট বজনাসরল– এর ( ক্াগ)  প্রছতছনছধ অলকা বরহাছন ভরবোজ ছলছখতভাসব 
ববাড্থ েভােছত বেৌরভ গাঙ্ুছলসক তঁার আেছতির করা জাছনসয় ছলসখসছন বয, ১৭ 
জুলাই অ্াসেক্স কাউছসিসলর েতুর্থ েভায় প্রসবোছধকার রাকসব না েছেব জয় োহ– র। 

৩০ জুসনর ের বরসকই কুছলং ছেছরয়ড শুরু হসয় বগসছ। মধ্প্রসদে ছরিসকট 
অ্াসোছেসয়েসনর েদে্ েঞ্ীব গুপ্ত বয ছেঠি োঠিসয়সছন েুছপ্রম বকাট্থসক, তঁার 
বক্তব্ও বমাটামুট এক। তসব, ছতছন অনুসরাধ কসরসছন, অ্াসেক্স কাউছসিসলর েভায় 
জয় োহ বযাগদান বতা করসবনই না, ৩০ জুসনর ের বরসক ববাসড্থর বলটারসহসড 
োঠাসনা বকানও ছেঠিসতই বযন তঁার স্াষির না রাসক। 

ক্াগ প্রছতছনছধ শ্রীমতী ভরবোজ ছলসখসছন বয জয় োহ– র অনুেছথিছতসত 
অ্াসেক্স কাউছসিসলর েভা বযন েছরোলনা কসরন যুগ্মেছেব জসয়ে জজ্থ। ২৩ 

বেসটেম্বর বরসক এই যুগ্মেছেবসকও কুছলং অসফ েসল বযসত হসব। বেৌরসভর 
বষিসত্র ৩ বছসরর জন্ ছুটসত যাওয়ার েময় শুরু হসব ২৭ জুলাই।

ববাসড্থর অন্দরমহল অবে্ হাত গুটসয় বসে বনই। েুছপ্রম বকাসট্থ তঁারাও 
োল্া আসবদন জাছনসয় বরসখসছন বয ২০২৫ েয্থন্ত বযন বেৌরভ– জয় জুটসক 
কাজ োছলসয় যাওয়ার অনুমছত বদওয়া হয়। এটা জানা েস্বেও মধ্প্রসদে ছরিসকট 
অ্াসোছেসয়েসনর ওই আজীবন েদে্ েঞ্ীব ছনসজর প্রছতবাদেসত্র ২০১৫ োসলর 
জানুয়াছর, ২০১৮ োসলর জুলাই এবং আগস্ট মাসে েুছপ্রম বকাসট্থর আসদসের 
করা স্মরণ কছরসয় বদন বয কুছলং অফ ছেছরয়সড বযসতই হসব ( বকে নম্বর ছে 
এ ৪২৩৫/ ২০১৪) । ডাসয়ছর নম্বর ২৪১১৪/ ২০১৩)  এবং ছতছন তঁার ওই ছেঠির 
প্রছতছলছে োঠিসয়সছন প্রাক্তন ছবোরেছত বলাধাসকও। 

ছবোরাধীন মামলা ছনসয় ববাড্থকত্থারা ছকছু বলসত োইসছন না এই মুহপূসত্থ। তসব, 
েছেব েসদ জয় োহ এবং েভােছত ছহসেসব বেৌরভ গাঙ্ুছলসক বরসখ বদওয়ার 
ব্াোসর েব্থাত্মক বেটিা কসর যাসচ্ন।

সং্োি সংস্ো, ক্েলগ্ি, ৮ জুেোই: �লরোনো আতলঙ্র 
মলধ্য প্রসতলযোসগতোর আলয়োজন �লর সমোলেোচনোর 
মুলখ েলিলছন। সনলজও �লরোনোয় আরিোতি হলয়সছলেন  
কনো�ো� জল�োস�চ। মোনসস��োল্ স্ধ্বস্। তোই আসন্ন 
ইউএস ওলেলন ক�োলটবে নোমল্ন স�নো সনসচিত নন স্লশ্র 
এ� নম্বর কটসনস তোর�ো। ্লেন, ‘ মোস�বেন যুক্তরোষ্ট্র ও 
সনউইয়ল�বে প্রসতসিন �লরোনো আরিোলতির সংখ্যো ্োিলছ।’  
৩১ আগস্ কথল� প্রসতলযোসগতো শুরু হওয়োর �থো। 

�লরোনোমুক্ত হলয় মঙ্ে্োর কথল�ই অনুিীেলন কনলমলছন 
জল�োস�চ। প্রসতলযোসগতো আলয়োজন �রোর জন্য তোঁল� 
সমোলেোসচত হলত হলছে। জল�োস�চ ্লেন, ‘ চোসরসিল� 
শুধু সমোলেোচনোই কিখসছ। ক�উ ক�উ স্লবেষমেূ� 
মতি্্যও �রলছ। অলনল� আ্োর িোইসন ্লেও সলম্বোধন 
�রলছ। ্ে�োন অঞ্চলের কখলেোয়োিলির এ্ং কটসনস 
কফিোলরিনল� সোহোয্য �রোর জন্যই সমস্ সনয়ম�োনুন 
কমলন প্রসতলযোসগতোর আলয়োজন �লরসছেোম।’ 

  অ্যোলেক্স �োউসসিলে জয় িোহর উেসস্সতলত আেসত্

 ইউএে ওসেসন বখলা ছনসয় ছনছচিত নন জসকাছভে

আজ�োলের প্রসতল্িন: �লরোনো 
আ্লহ �োরলত স্োর আলগ মোলে 
নোমলছ অনূধ্ববে-১৬ জোতীয় ফুট্ে 
িে। চেসত মোলসই কগোয়োলত সিস্র 
শুরু হল্। কগোয়োলত �লরোনোর 
প্রল�োে তুেনোয় �ম। তোরের 
অনূধ্ববে-১৭ মসহেো িলের সিস্রও 
হল্ কগোয়োয়। কফিোলরিলনর তরলফ 
দু’ িলের �োলছই সনলিবেসি�ো কেৌঁলছ 
সগলয়লছ। সলচতনতো অ্েম্বন 
�লর জুসনয়র ফুট্েোরলির 
প্র্যো�টিস শুরু হল্। এএফসস 
চ্যোসপিয়নসিলে �ঠিন গ্রুলে 
�োরত।  সস গ্রুলে �োরলতর সলঙ্ 
রলয়লছ িসক্ণ ক�োসরয়ো, অল্রেসেয়ো, 
উজল্স�স্োন। ক�োচ স্স্য়োলনো 
চোইলছন, প্রস্তুসতলত ক�োনও 
ফোঁ� নো রোখলত। সতসন বসলন, 
‘জুলাইসয়র মাঝামাছঝ ক্াম্ শুরু 
হসব আমাসদর। কসরানার জন্ 
বফডাসরেসনর োঠাসনা ছনসদ্থছেকা 
বমসনই ক্াম্ েলসব।’ এসিল�, 
সমনো�বেোর মোসে� রসজিৎ ্োজোজ 
জোসনলয়লছন, এই দুটি িে প্রস্তুসতর 
জন্য সমনো�বেোর েসর�োেোলমো  
্্য্হোর �রলত েোলর।

বছাটসদর 
ফুটবল ছেছবর 

শুরু হসচ্

কো েদসষিে 
বনওয়ার জন্ 
জতছর বকাসয়ে

�্যোলমরো ও ম্যোন

সোমলন শুধু �্যোলমরো। সোক্োৎ�োর সিলছেন কহোল্ডোর, কস্ো�স। ছস্: এএফসে

 সং্োি সংস্ো, সমেোন, ৮ জুেোই: দু’ বগাসল এছগসয় 
ছগসয়ও ছেছর আ–বত অছবশ্বাে্ হার জুসভন্টাসের। 
মছরছেও োছরর দল এছে ছমলাসনর কাসছ বহসরসছ 
৪–২ ব্বধাসন। যছদও লাছজও বহসর যাওয়ায় 
বখতাসবর লোইসয় ভাল জায়গাসতই রাকসলন 
ছরিছচিয়াসনা বরানাসল্ারা।

টানটান উসতিজনার ম্াসে প্ররমাসধ্থ বকানও 
বগাল হয়ছন। ছবেতীয়াসধ্থর শুরুসতই জুসভন্টােসক 
এছগসয় বদন র্াছবয়ট। ছমছনট কসয়ক েসরই 
ব্বধান বাোন বরানাসল্া। এরেসরই ম্াে 
ঘুছরসয় বদয় ছমলান। ববানছুচি হ্াডিবল করায় 
বেনাছল্ বরসক বগাল বোধ বদন ইরিাছহসমাছভে। 
এর ছকছুষিণ েসরই েরের দুট বগাল কসর 
ছমলানসক এছগসয় বদন বকছে এবং ছলয়াও। ম্াে 
বেসের ১০ ছমছনট আসগ েতুর্থ বগাল বরছবসের।

ম্াসের ের স্ভাবছেদ্ ভছঙ্সত োওয়া 
যায় ইরিাছহসমাছভেসক। বসল বদন, ‘ আছমই এই 
ক্াসব বপ্রছেসডন্ট, বলেয়ার এবং বকাে। তসব শুধু 
বলেয়ার ছহসেসবই মাইসন োই। যছদ শুরু বরসক 
রাকতাম, ছলগ বজতা বকউ আটকাসত োরত 
না। বয়ে হসয়সছ মানছছ। ছকন্তু ওটা আমার 
কাসছ একটা েংখ্াই। এখনও ছন্দ োছচ্।’  

এছদসক, ইছেএসল বেলছের ছবরুসদ্ ৪০ 
গজ দূর বরসক দুরন্ত বগাল কসর নজর কােসলন 
উইলসরিড জাহা। তসব তাঁর দল ছরিস্টাল ে্াসলে 
বহসর বগল ২–৩ ব্বধাসন। বেলছে উঠল ছতসন। 
আসে্থনাল ১–১ রে কসরসছ ছলস্টাসরর ছবরুসদ্। 

করোনোলল্ডোরো চোর কগোে 
কখলেন সমেোলনর �োলছ

 আজ�োলের প্রসতল্িন: ইস্ল্ঙ্ে 
ইসু্যলত �িো েিলক্ে কনওয়োর 
�থোও ক�ল্ করলখলছ ক�োলয়স। 
তোরো রোইটস অন্য �োউল� হস্োতির 
�রোর �থোও �ো্লছ। ক্োল্র 
�স্ষ্যৎ সনলয় ক�োলয়স কচয়োরম্যোন 
অসজত আইজ্যোল�র �োলছ জোনলত 
চোইলে, এ�টি স্্ৃসত সিলয় ্েো 
হলয়লছ, ‘ ক�োপিোসন ও ক্োল্র 
মলধ্য সপি�বে সছন্ন �রোর প্রসরিয়ো 
চেলছ কম মোস কথল�। ক�োলয়স, 
ক�োলয়স ইস্ল্ঙ্ে ও ইস্ল্ঙ্লের 
মলধ্য চুসক্তর মযবেোিো করলখই এটো 
হলছে। সনসিবেষ্ সমলয়র মলধ্য চুসক্ত 
কিষ �রোর তোিো রলয়লছ। স�ন্তু 
ইস্ল্ঙ্লের তরলফ ইসত্োচ� সোিো 
নো কমেোয়, আমরো রোইটস অন্য 
�োউল� হস্োতির �রলত ্োধ্য হ্।’  
দুমরশুলম খরলচর এ�টো ্ি অংি 
ক�োলয়স নোস� কচলয়লছ ইস্ল্ঙ্লের 
�োলছ ফুট্ে রোইটস কফরত কিওয়ো 
্ো্ি। ইস্ল্ঙ্ে সিলত নো েোরলে, 
সনলজলির কিয়োর অন্য ক�োপিোসনল� 
ক্চোর উলি্যোগ কনল্ ক�োলয়স। কসটো 
হলে নতুন ক�োপিোসনর �থোমলতোই 
ইস্ল্ঙ্েল� চেলত হল্ আ্োর।

হতোি সরিসচিয়োলনো 
করোনোলল্ডো। ছস্: এএফসে

িরেত্র জমো
আই সেগ কখেোর িরেত্র জমো 
কিওয়োর কিষসিন আল্িন সিসলির 
সুলি�ো এফসস, সিেংলয়র সরনসথ 
এফসস ও স্িোখোেত্নলমর শ্রীসনসধ 
এফসস। কয ক�োনও এ�টি ক্ো্ ক্লছ 
কনল্ কফিোলরিন।

প্রথম িলি
স্শ্ র্যোসঙ্ংলয় প্রথম িলি �োরলতর 
মসহেো কস্কোয়োি তোর�ো কজ্যোৎস্ো 
সচনোপ্ো। স্লশ্র এ� নম্বর রোসনম এে 
উইসেসে হেোৎ অ্সর সনলয়লছন। 
ফলে ক�সরয়োলর প্রথম্োর প্রথম 
িলি ঢু�লেন সচনোপ্ো। আলগ িীসে�ো 
েোসলি�োলের এই �ৃসতবে সছে।

সপিোি� ক�িোর
সরিল�ট কথল� দূলর। স�ন্তু ্লস কনই 
ক�িোর যোি্। সনলজই সোপ্োসহ� 
সরিল�ট ম্যোগোসজন চোেু �রলেন। 
সপিোি� সতসনই। সহলযোসগতোয় 
স্তী কস্হোে। ইংলরসজ এ্ং মোরোঠি 
�োষোয় প্র�োসিত হল্।

সন্বেোসসত
চোর ম্যোচ সন্বেোসসত হলেন টলটনহ্যোম 
হটস্োলরর সমিসফল্ডোর এসর� 
িোয়োর। গত মোলচবে এফএ �োলের 
ম্যোচ চেো�োেীন গ্যোেোসরলত উলে 
এ� িিবে�ল� মোরলত সগলয়সছলেন। 
সন্বেোসলনর েোিোেোসি ৪০ হোজোর 
েোউন্ জসরমোনো হলয়লছ। এসিল�, 
সসসর আ–য় এ� সতীথবেল� 
�োমিোলনোর জন্য েোসজওর ে্যোট্রি�ও 
চোর ম্যোচ সন্বেোসসত হলয়লছন।

কখেল্ন হসর
ঐসতহ্যিোেী স্লয়ে আতিজবেোসত� 
কচস কফসস্�্যোলে কখেল্ন �োরলতর 
গ্্যোন্মোস্োর কেন্টোেো হসর�ৃষ্। 
সুইৎজোরে্যোলন্ ১৮ জুেোই কথল� 
ওই টুনবেোলমলন্ট হল্। প্রোলগ থো�োয় 
টুনবেোলমলন্ট অংিগ্হলণ ক�োনও 
অসুস্ধো কনই হসর�ৃলষ্র।

মোনসস� সমস্যো
উলবেগ এ্ং ে্যোসন� অ্যোটোল� 
িীরবেসিন �ুগলত থো�োর �োরলণই 
কটসনস কথল� সলর সগলয়সছলেন। 
জোনোলেন দু’ ্ োলরর করেঞ্চ ওলেন 
ফোইনোসেস্ রস্ন কসোিোরসেং। 
২০০৯–এ রোফোলয়ে নোিোেল� 
সুরস�র ক�োলটবে হোসরলয় চমল� কিন।
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