মিস-য়ােরজেদর িবাম দওয়ার 'চরম ' িদল বাস া
সবেশষ ােচর ল একাদেশর মা জনেক রেখ দল সািজেয়িছেলন বােস েলানা কাচ আেন ো ভালভােদ । িক তার
পিরকনাটা এেকবাের মােঠ মারা গেছ। িদেত হেয়েছ চরম । িলওেনল মিস-ইস য়ােরজেদর না থাকার ফায়দাটা
ভােলাভােবই েল িনেয়েছ চঁ েক লভাে।
নন বছের থম হােরর াদ পেয়েছ বাস া। ািনশ কাপা দল র'র শষ ১৬'র থম লেগ লভাের মােঠ ২-১
বধােন হেরেছ তারা। হিতবার রােত াগিতকেদর পে এক কের গাল কেরন এিরক কাবােকা ও বারহা
মােয়ারাল। িতেযািগতার বতমান চািয়নেদর পে ােচর শষ িদেক বধান কমান ািজিলয়ান তারকা িফিলপ
কৗিতনেহা।
ােচ বাস ার হজম করা গাল  যথারীিত তােদর রণভােগর কায কািরতােক িব কেরেছ। ভােলিয়া থেক ধাের
আসা হইসন িরেয়া কাতালানেদর জািস েত িনেজর থম াচ খলেত নেমিছেলন। রেণর কে তার সী িহেসেব
িছেলন নএজার িম। তােদর অনিভতােক কােজ লািগেয় ােচর ১৮ িমিনেটর মে ই গােল এিগেয় যায় লভাে।
িতন সাহ আেগ লা িলগায় একই মােঠ লভােেক ৫-০ গােল উিড়েয় িদেয়িছল বােস েলানা। স ােচ মিস কেরিছেলন
হাটিক। য়ােরেজর পা থেক এেসিছল এক গাল। িক এিদন তােদর অপির েযাগ িনেয় থম থেকই দাণ টবল
খেলেছ লভাে।

ােচর চথ  িমিনেট ি-িকক থেক হেড লেভদ কের লভােেক এিগেয় নন কাবােকা। এরপর এমােয়ল বায়ােটং
 বণ  েযাগ ন না করেল বধান বাড়ােত পারত দল। ১৮তম িমিনেট িনেজর আেগর েলর ায়ি কেরন
বায়ােটং। তার রণেচরা পাস িনয়েণ িনেয় দাণ দতায় বাস া গালরক জাসপার িসেলেসনেক পরা কেরন
মােয়ারাল।

থমােধ  দলই গাল করার বশ িক ভােলা েযাগ পেয়িছল। িক িবধাজনক অবােন থেকও লভাের গালরক
এইতর ফান ােেজর েগ  হানা িদেত পােরনিন ওসমান দেেল ও ালকম। আর িবরিতর ক আেগ বাস ার রাকতার
িমকায় অবতীণ  হন েরা ােচ দ া খলা নদারাস গালরক িসেলেসন।
ভা বদলােত িতীয়ােধ  দিনস য়ােরজেক মােঠ নামান ভালভােদ । তার কােণই পনাি পায় বােস েলানা। িড-বের
ভতের িতপ িডেফার কােকর ফাউেলর িশকার হন িতিন। ৮৫তম িমিনেট ট-িকক থেক বল জােল জড়ােত ল
কেরনিন কৗিতনেহা। তেব কািত িতীয় গােলর দখা পায়িন ািনশ পরাশিরা।
এই হাের অব বাস ার পেরর পেব  ওঠার সব েযাগ হাতছাড়া হেয় যায়িন। আগামী হিতবার রােত িতীয় লেগ ঘেরর
মাঠ  কাে লভােেক আিত দেব তারা। এর আেগ লা িলগার পেয় তািলকার শীেষ  থাকা বােস েলানা িনেজেদর
মােঠই েখািখ হেব এইবােরর।
এসএইচ
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