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    گفت وگو

جوان کشورمان 
برخـــــاف 
جوسـازي رسـانه های غربي معتقد است که 
ورزشکاران ايراني بر اساس باور و اعتقادشان با 
نمايندگان رژيم صهيونيستي مسابقه نمی دهند.

آرین غالمي یکي از جوان ترین ورزشکاران جوانمرد 
کشورمان است که سال گذشته در حمایت از مردم 
مظلوم فلسطين از مسابقه با شطرنج باز صهيونيست 
امتناع کرد و مقام قهرماني مسابقات را از دست داد. 
در گفت وگو با این شطرنج باز جوان درباره حرکت 

بزرگش صحبت کرده ایم. 
دی ماه سال گذشته در آستانه قهرماني 
مسابقات برق آسای جام ريلتون سوئد 
بودي و با انصرافت از رويارويي با نماينده 
رژيم اشغالگر نايب قهرمان شدي، درباره 
آن مسابقات و تصميم بزرگي که گرفتي، 

صحبت می کنی؟
در مسابقات سوئد در شش مس��ابقه پيروز شده 
بودم و ی��ک امتياز نس��بت به بقيه ورزش��کاران 
شرکت کننده بيشتر داشتم. در چنين شرایطي 
وقتي دور هفتم قرعه کشی شد، فهميدم که باید با 
نماینده رژیم اشغالگر قدس مسابقه بدهم. تنها دو 
دقيقه فرصت داشتم که براي مسابقه با این حریف 
پشت ميز حاضر شوم و تصميم گرفتم که پشت ميز 

نروم و با این ورزشکار مسابقه ندهم.
در دو دقيقه به تو چه گذشت و چه شد 
که تصميـم گرفتي مقابـل اين حريف 
حاضر نشوي؟ با کسي هم در اين زمان 

کوتاه صحبت کـردي يا خودت تصميم 
آخر را گرفتي؟

با توجه به اینکه گوشی ام زمان مسابقات خاموش 
بود و کسي هم همراهم نبود، خودم به تنهایي در 
آن زمان کوتاه تصميمم را گرفتم و به مس��ئوالن 
برگزار کننده مس��ابقات اعالم کردم. در آن زمان 
کوتاهي ک��ه در اختيار داش��تم، تصميم گرفتم 
در دفاع از آرمان های نظ��ام و انقالب و همچنين 
حمایت از مردم مظلوم فلس��طين با ورزش��کار 

صهيونيست مسابقه ندهم.
بـا 18 سـال سـن يکـي از جوان ترين 
ورزشـکاران ايرانـي هسـتي کـه بـا 
نمايندگان رژيم صهيونيستي مسابقه 
نداده ای، حرکت بزرگت که سـبب شد 
حتي قهرماني را هم از دست بدهي چه 

بازتابي در سوئد داشت؟
همه داوران متعجب شده بودند و از دليل تصميم 
من می پرسيدند. آنها نمی دانستند که ورزشکاران 
ایراني براي دفاع از مردم مظلوم فلس��طين برابر 
ورزشکاران رژیم اش��غالگر قدس بازي نمی کنند 
و این تصميم برایش��ان جالب ب��ود. روزنامه های 
سوئدي هم این حرکت را بازتاب دادند و این مسئله 

براي آنها هم جالب توجه بود.
مسـئوالن و ورزشـکاران حاضـر در 
مسـابقات صحبتي در ايـن رابطه با تو 

داشتند؟ نظر آنها چه بود؟
من تنه��ا بازیکن ایران��ي این مس��ابقات بودم و 
برایش��ان توضيح دادم که با توجه به جنایت های 
اسرائيل، ورزشکاران ایران هم به سهم خودشان 

در حمایت از فلس��طيني ها و ظلمي ک��ه به آنها 
می ش��ود، رژیم اش��غالگر را با مس��ابقه ندادن به 

رسميت نمی شناسند.
با توجه به حرکت جوانمردانه ای که انجام 
دادي در بازگشت به ايران به ديدار مقام 
معظم رهبري رفتي، از احساست در اين 
ديدار صحبت کن، آقا چه توصيه هايی 

داشتند؟
دیدار با حضرت آقا از بزرگ ترین روزهاي زندگي 
من بود، وقتي فهميدم قرار است با ایشان دیدار کنم 
خيلي خوشحال شدم و هنگام دیدار حضرت آقا از 
فرط خوشحالي نمی توانستم صحبت کنم و فقط 
محو تماشاي ایشان شدم. ایشان اشاره داشتند که 
باید قدر سرمایه ای را که در ورزش شطرنج دارم، 

بدانم و براي موفقيت های بيشتر تالش کنم.
به ديدار سردار سليماني هم رفتي و يک 
هديه ارزشمند از ايشان گرفتي. در اين 

ديدار چه گذشت؟
چند روز قبل از دی��دار با رهبر انقالب با س��ردار 
سليماني دیدار کردم و ایشان یک انگشتر به من 
هدیه دادند. از من تشکر و اشاره کردند کاري که 
من انجام دادم، کمتر از حرکتي که س��ربازان در 

ميدان نبرد و جنگ انجام می دهند، نيست.
 در روزهاي اخيـر بعضي ها می خواهند 
جا بيندازند که ورزشکار ايراني به جاي 
اعتقاد قلبي با اجبار و فشار با ورزشکار 
اسرائيلي مسابقه نمی دهد، چه صحبتي 

با اين افراد داري؟ 
نه، اینطور نيس��ت و به کاري ک��ه انجام می دهم 

اعتقاد و باور دارم. ورزش��کار بيشتر از آنکه دنبال 
ثروت اندوزی و مدال آوری باشد، باید نماد انسانيت 
باشد. حرکت هایی مانند مبارزه نکردن با نمایندگان 
رژیم صهيونيستي هم نشانگر انسانيت است و من 
به عنوان یک ورزش��کار ایراني ای��ن راه انتخاب 
کردم. اکثر ورزش��کاران کشورمان به این مسئله 
باور دارند و من هم به مبارزه نکردن با نمایندگان 
رژیم اش��غالگر قدس اعتقاد دارم و معتقدم وقتي 
یک ورزشکار ایراني این حرکت را انجام می دهد، 
همه مردم ایران و فلسطين، ورزشکار را تحسين 
می کنند و این کمتر از تحسين های زماني که مدال 

می گيریم، نيست.
 البته در اين حرکت بزرگ ورزشکاران 

ايراني تنها نيستند.
بله، مسابقه ندادن با نمایندگان رژیم صهيونيستي 
تنها مختص ورزشکاران ایراني نيست و در سایر 
کش��ورها هم می بينيم که برخي ورزش��کاران با 
نماینده رژیم صهيونيستي مس��ابقه نمی دهند، 
مانند چند وقت پيش که یک شطرنج باز اوکرایني با 
پوشيدن تی شرتی که عکس حضرت آقا بر آن نقش 

بسته بود با ورزشکار صهيونيست مسابقه نداد.
تصور کن 10 سـال ديگر در مسـابقات 
شـطرنج قهرماني جهان براي رسيدن 
به مدال طا بايد شـطرنج باز اسرائيلي 
روبه رو شوي، آيا باز هم حرکتي را که در 

سوئد انجام دادي، تکرار می کنی؟
قطعاً حرکتم را تکرار می کنم و مسابقه نمی دهم و 
هيچ وقت آرمان هایی که دارم را فداي مدال طالي 

جهان نمی کنم.
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بررسی علل روبه رو نشدن با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس در گفت وگوي »جوان « با آرين غامي ورزشکار جوانمرد کشورمان

شیوا نوروزی

 تأکید دوباره بر اعزام کاروان کیفی 
به پارالمپیک توکیو

هادی رضایی، دبير اجرایی کميته ملی پارالمپيک با اشاره به سهميه های 
کسب شده پارالمپين ها شانس گرفتن مدال را مالک اصلی اعزام نفرات به 
توکيو خواند: »تا امروز ۳۴ سهميه ورودی بازی های پارالمپيک ۲۰۲۰ را 
کسب کرده ایم که واليبال نشسته مردان، وزنه برداری، تيروکمان، تيراندازی، 
جودو و تکواندو شانس نخست مدال آوری در توکيو هستند، چون سياست 
کميته ملی پارالمپيک اعزام کاروان کيفی و مدال آور به بازی های پارالمپيک 
۲۰۲۰ توکيو است. بنابراین تنها کسانی پس از کسب سهميه به پارالمپيک 
اعزام می شوند که رکورد آنها در حد طال، نقره و برنز باشد و گروه چهارمی که 

قهرمان آسيا هستند و شانس کمی برای مدال آوری دارند.«

توقعاتم از کمیته ملی المپیک بجاست
احسان حدادی، ملی پوش دووميدانی ایران ابراز اميدواری کرد مسئوالن 
به ورزش��کاران المپيکی نگاه ویژه داش��ته باشند: »مس��ئوالن از تمام 
ورزشکاران توقع کسب مدال در المپيک دارند، من هم یکسری توقعاتی 
از کميته ملی المپيک دارم که آنها هم بجا هستند. اميدوارم مسئوالن تا 
المپيک ۲۰۲۰ حمایت صددرصدی از من داشته باشند تا بتوانم بهترین 
نتيجه را برای کشور عزیزم به دست آورم.  مسئوالنی که هزینه می کنند، 

نگاه ویژه ای به ورزشکاران دارند.«

دنیا حیدري

 با تفکر تهاجمی ویلموتس 
تیم ملی مشکلی ندارد

در تيم مل��ی با حض��ور ویلموت��س باید 
تغييرات بيش��تری رخ م��ی داد. ما چند 
بازیکن پا به سن گذاشته داریم و  می شد 
با اضافه شدن بازیکنان جوان خون تازه ای 
در رگ های تيم ملی جاری کرد، اما فعاًل 
این اتفاق نيفتاده است. تيم ملی بازی های 
بس��ياری قبل از جام جهان��ی دارد و این 
می تواند فرصت خوبی برای تغيير یافتن 
بازیکنان و بدنه تيم باش��د. این اميدواری 
وجود دارد که ویلموتس در ادامه تغييرات��ی را ایجاد کند. همانطور که 
در نحوه بازی تيم ملی ایجاد کرده است. تفکرات ویلموتس بيشتر برای 
حمله و ارائه بازی هجومی است و فکر می کنم در بازی با هنگ کنگ نيز 
تيم ملی کاماًل رو به جلو بازی کند. بازی با هنگ کنگ گام اول ویلموتس 
در یک بازی رسمی است و اگر بچه ها تفکرات کادر فنی را به خوبی انجام 
دهند و در ش��رایط خوبی باشند در این بازی مش��کل خاصی نخواهيم 
داش��ت. به طور کلی ما در این مرحله از مقدماتی جام جهانی به غير از 
دیدار با عراق مشکلی نخواهيم داشت و می توانيم از این مرحله به راحتی 
عبور کنيم. البته باید دید ویلموتس چه برنامه ای دارد. اکثر بازیکنان تيم 
ملی سال ها در کنار هم بازی کرده اند و یک هارمونی خوب با هم دارند، 
اما باید این بازیکنان خودشان را با تفکر ویلموتس تطبيق بدهند و برای 
این کار به بازی تدارکاتی نياز است و هرچه بازی تدارکاتی بيشتر باشد 
برای  شناخت و هماهنگی نفرات بهتر است و بازی با هنگ کنگ نيز خود 
می تواند به عنوان یک بازی تدارکاتی محسوب شود. درحالی که غير از دو 
بازی تدارکاتی مقابل سوریه و کره جنوبی، تيم ملی بعد از حضور ویلموتس 
بازی دوستانه ای نداشته و فقط اردوی تدارکاتی برگزار شده است. با این 
حال فکر می کنم همان دو بازی تدارکاتی برای شناخت ویلموتس از تيم 

ملی و البته شناخت ما از تفکرات این مربی کافی خواهد بود.

علی اصغر مديرروستا

درخشش کوراش کاران ایرانی در جهانمهاجم پيشين تيم ملی فوتبال 
کوراش کاران ایرانی با درخشش در مسابقات جهانی مقام سوم را به دست 
آوردند. تيم ملی کوراش کش��ورمان در این س��ال ها از ه��ر فرصتی برای 
مدال آوری استفاده کرده  است. تا پيش از این کوراش زیر نظر فدراسيون 
جودو فعاليت می کرد، اما مدتی است که مسئوليت مدیریت این رشته به 
فدراسيون ووشو سپرده شده و حاال ملی پوشان کوراش پس از این تغيير در 
نخستين اعزامشان به رقابت های بين المللی روی سکوی سوم دنيا ایستادند. 
شهر چونگ جو کره جنوبی امسال ميزبان رقابت های جهانی بود و در نهایت 
چهار مدال نقره جهانی نصيب ورزشکاران کشورمان شد. الياس علی اکبری، 
کوراش کار مطرح ایران با قبول شکست از رقيب ازبک نایب قهرمان دنيا شد. 
اميد تيزتک، حامد رشيدی و جعفر پهلوانی نيز با اینکه به فينال رسيده بودند، 
اما نتوانستند از پس رقبای ازبکستانی خود برآیند و به مدال نقره بسنده 

کردند. ایران پس از ازبکستان و ژاپن، سکوی سوم دنيا را از آن خود کرد.

کج راهه فدراسیون فوتبال تا ترکستان!
محروميت از دربی بهترین حربه برای ترساندن بازیکنان معترضی است 
که از کيفيت توپ ها ناراضی  هستند. هنوز دو هفته از ليگ برتر فوتبال 
نگذش��ته، اما همين مدت کوتاه هم کافی است تا نواقص و کمبودهای 
اساسی به چشم آیند. طبق معمول خبری از برطرف کردن نواقص نيست 
و هر کسی هم که اعتراض کند، فی الفور با تهدیدات فدراسيون فوتبال 

مواجه می شود؛ از خبرنگار گرفته تا بازیکن!
پایين بودن کيفيت توپ ها همان موضوعی اس��ت که انتقاد همه را به 
دنبال داشته اس��ت. تقریباً هر مربی و بازیکنی که در فصل جدید ليگ 
حضور دارد، به سنگين بودن یا به اصالح تنبل بودن توپ های منتخب 
سازمان ليگ اعتراض دارد. با در نظر گرفتن کيفيت پایين این توپ ها باید 
پذیرفت که اعتراض ها بجا و درست است و برای آنکه در ادامه مسابقات 
مشکالت تيم ها کمتر شود باید مسئوالن س��ازمان ليگ و فدراسيون 
فکری به حال تغيير توپ ها کنند. این منطقی ترین تصميمی است که 
آقایان می توانند بگيرند، منتها واکنش آنها به اعتراض ها یک بار دیگر ثابت 

کرد که در فوتبال ما خبری از مدیریت منطقی و حرفه ای نيست.
اخيراً دو بازیکن سرخابی  در مصاحبه هایشان از توپ های غيراستاندارد 
گالیه کرده اند و از مس��ئوالن خواس��ته اند برای این مس��ئله چاره ای  
بيندیشند. کل راهکاری که فدراسيون در قبال اعتراض این دو نفر و سایر 
معترضان داش��ت تهدید به محروميت بود. جالب اینکه برای جدی تر 
کردن قضيه، آقایان به دو بازیکن پرسپوليس و استقالل هشدار دادند 
در صورت ادامه انتقادها از دربی محروم خواهند شد! به نظر می رسد بعد 
از این همه سال مدیران ارشد فوتبال ایران هنوز نمی دانند که از دیدار 
مشهور و سنتی سرخابی های پایتخت می توانند به غير از تهدید کردن 
استفاده های بهتری داشته باشند. البته با شيوه ای  که تاج و فدراسيون 
متبوعش پيش  گرفته دیگر باید به تهدیده��ای مختلف عادت کنيم. 
همين چند وقت پيش بود که رئيس فدراسيون علناً به اصحاب رسانه 
نسبت به محروميت چهار ساله هشدار دارد، آن هم تنها به این دليل که 
دیگر کسی سؤال حاشيه ای  از مربيان در کنفرانس های خبری نپرسد. 
در حالی که همه ما می دانيم فوتبال ایران چيزی جز حاش��يه نيست و 
اگر همين حاشيه های ریزودرش��ت هم نبود فوتبالمان با این حجم از 

سوءمدیریت ها و مشکالت طرفداری نداشت. 
ای کاش مشاوران دلس��وزی در کنار مدیران فدراسيون باشند و به آنها 
بگویند که این راهي را که انتخاب کرده اند، همان راهي است که به قول 
معروف به ترکستان مي رود. مگر می شود همه چالش های فوتبال را با تهدید 
و محروميت حل کرد. بارها و بارها کميته انضباطی برای باشگاه ها، مربيان 
و فوتباليست ها به خاطر تخلفات غيرقابل اغماض محروميت ها و جرایم 
سنگين بریده است، اما عماًل تأثيری در کاهش تعداد تخلفات و حواشی 
نداشته، حال چطور قرار است اعتراض های بحق تيم ها و بازیکنانشان را 
نادیده گرفت و برای ساکت کردن منتقدان حرف از محروميت زد. این در 
حالی است که بازیکنان به خوبی می توانند در خصوص کيفيت توپ و چمن 
نظر بدهند و این حق آنهاست که به بی کيفيت توپ ها اعتراض داشته باشند. 
از اظهارنظرهای مسئوالن فدراسيون اینگونه برداشت می شود که آنها قصد 
دارند از قدرت خود برای اعمال جریمه و محروميت در جهت پنهان کردن 
کم کاری های خود بهره ببرند. مهيا کردن زمين، توپ، ورزش��گاه و سایر 
تجهيزات الزم برای بازی های ليگ وظيفه فدراسيون و سازمان ليگ است. 
در صورتی که در این دو هفته همه دیدند که نه ورزشگاه ها شرایط ایده آل 
پيدا کرده اند و نه بليت فروشی ها حرفه ای  شده است. ضمن اینکه انتخاب 
توپ نيز از سوی س��ازمان ليگ صورت گرفته و این نهاد موظف است به 
اعتراض ها جواب بدهد و علل انتخاب توپ های بی کيفيت را بيان کند. حاال 
بماند که این سوءمدیریت در انتخاب توپ ليگ برتر چه خسارت سنگينی 

روی دست فوتبال ایران می گذارد. 
نمی دانيم تا چه زمانی قرار است فدراسيون فوتبال با چماق محروميت 
جوالن بدهد، اما پرواضح است که تداوم تهدیدها حتی تأثير محروميت های 
قانونی و الزم را نيز از بين می برد. بهتر است مهدی تاج و همکارانش دست 
از تهدید بکشند و به جای آن تالش کنند کم کاری هایشان را قبل از آنکه 

کار دست فوتبال بدهد جبران کنند.

بکهام و نیمکت تیم ملي انگلستان؟!

پنجره تابستانی فوتبال اروپا رکورد تاریخ را شکست
پنج ليگ معتبر       فوتبال اروپا
برتر دنيا مبلغی 
بالغ بر 5 ميليارد پوند هزینه پنجره تابستانی خود 
کرده اند که نس��بت به رکورد قبلی که در سال 
۲۰18 ثبت شده 8۰۰ ميليون پوند افزایش یافته 
است. در این بين شاید مهم ترین انتقال را بتوان 
به مائورو ایکاردی اختصاص داد که از اینترميالن 
به پاری سن ژرمن پيوست.  باشگاه های ليگ برتر 
در مجموع یک ميليارد و ۴1 ميليون پوند هزینه 
کردند. پنج باشگاه برتر فوتبال اسپانيا در مجموع 
یک ميليارد و ۲۴ ميليون پوند هزینه کرده اند که 

دو برابر هزینه آنها در تابستان ۲۰17 است. نکته 
جالب توجه اینکه تمام باش��گاه ها در س��ری آ، 
بوندس ليگا و لوشامپيونه در فرانسه رکوردهای 
جدیدی را به ثبت رسانده اند. باشگاه های الليگا 
در مجموع رقمی بيش��تر از یک بيليون دالر را 
برای اولين مرتبه در تاریخ هزینه کردند که انتقال 
گریزمان از اتلتيکومادرید به بارسلونا با رقم 1۰8 
ميليون پوند، ژائو فيليکس س��انچز از بنفيکا به 
اتلتيکومادرید با 11۳ ميليون پوند و ادن هازارد 
از چلسی به رئال مادرید با مبلغ 9۰ ميليون پوند 

را می توان مهم ترین ها قلمداد کرد.

شش ماه قبل وقتي لوئيز انریکه 
فريدون حسن

      بازتاب
مارتينز در تصميمي تعجب برانگيز 
و ناگهانی از سرمربيگري تيم ملي 
فوتبال اسپانيا کناره گيری کرد، تقریباً همه به این نتيجه رسيدند 
که او به دليل مش��کالت خانوادگي و به احتم��ال زیاد بيماري 
خودش اقدام به این کار کرده است. بدون هيچ تردیدي هيچ کس 
حتي فک��رش را ه��م نمی کرد که خان��واده انریکه با مش��کلي 
دردناک تر از این دست به گریبان باشند، اما واقعيت این بود که 
تمام هوش و ذهن مربي موفق اسپانيا آن روزها درگير »شانا«ي 
9 س��اله بود. خبر خيلي زود در سطح رسانه های ورزشي جهان 
پخش شد؛ دختر انریکه درگذشت. تقریباً همه شوکه شده بودند، 
چراکه کمتر کسي از موضوع خبر داش��ت و وقتي پيام سراسر 
احساس انریکه رسانه ای  شد، آن وقت بود که تازه همه به دليل 
اصلي استعفای او از تيم ملي پي بردند. انریکه در اوج از تيم ملي 
کناره گيری کرد و شاید این اصلی ترین دليل بود تا امروز روبرت 

موره نو، سرمربي اسپانيا اعالم کند که اگر انریکه تمایل به بازگشت 
به تيم ملي را داشته باشد جایش را در اختيار او قرار می دهد. البته 
با توجه به وضعيت روحي- رواني انریکه باید مدت طوالني براي 
بازگشت او به فوتبال صبر کرد، اما به هر حال موره نو رفاقت را در 
حق دوست قدیمي خود تمام کرده است.  روبرت موره نو، دستيار 
انریکه در تيم ملی اس��پانيا که حاال جای او را گرفته در نشستی 
خبری عنوان کرد: »هفته دشواری را پشت سر گذاشتيم، اما باید 
در تيم ملی یک شادی کوچک ایجاد کنيم، در حالی که همه از 
اتفاق رخ داده برای لوئيز انریکه متأثر هستيم. این تنها کاری است 
که می توانيم انجام دهيم. می دانم لوئيز روزهای سختی را سپری 
می کند و االن زمان درس��تی برای مطرح کردن چنين چيزی 
نيست، ولی من هميشه از کار کردن با او احساس غرور می کردم 
و مهم تر اینکه دوستی صميمانه ای بين ما وجود دارد. اگر روزی 
او بخواهد به تيم ملی برگردد من از سمتم کنار می روم و بار دیگر 

دستيارش می شوم.«

 موره نو: انریکه بیاید 
دوباره دستیارش می شوم

بدون هيچ تردیدي 
حامد قهرماني

     چهره
رسيدن به نيمکت 
تيم مل��ي یکي از 
آرزوه��اي ه��ر فوتباليس��ت بزرگ��ي اس��ت، 
به خصوص که این مسئله مربوط به هدایت تيم 
و تبدیل شدن به نفر اول نيمکت تيم ملي باشد. 
دیوید بکهام، ستاره فوتبال انگلستان در طول 
دوران ب��ازي چه در تيم ملي و چه در باش��گاه 
افتخارات و موفقيت های زیادي را کسب کرد، 
اما داستان هدایت تيم ملي و آرزویي که او در 
س��ر دارد ماجراي متفاوتي اس��ت، آن هم در 
شرایطي که گرت س��اوت گيت کارنامه نسبتاً 
قابل قبولي را تاکنون از خود بجا گذاش��ته و 
خود بکهام هم از حاميان اوست. با این حال 
جاه طلبي بکهام باعث می شود که اینگونه 
بگوی��د: »من فکر می کن��م برخی ارکان 
اتحادیه انگليس، من را مناسب هدایت 
تيم ملی انگليس می دانند و شاید دليل 
این تفک��ر دوران موفق من در عرصه 
ملی بوده است. برای کار کردن در این 
شغل اشتياق فراوانی دارم، اما کسي 
نمی داند که به درد این کار می خورم یا 
نه. این یک ش��غل رؤیای��ی برای من 

است، اما گرت س��اوت گيت تا به حال 

عملکردی فوق العاده در تيم ملی انگليس داشته 
و انرژی و هيجان را برای تي��م ملی به ارمغان 
آورده است. طرفداران تيم ملی انگليس از جمله 

خود من از عملکرد او لذت می برند.«

ابهام در نخستين ديدار مقدماتی جام جهانی
 هنگ کنگ میزبان یوزهای ایرانی می شود 

یا مالزی؟!
کمتر از يک هفته ديگر تيم ملی ايران در نخستين ديدار بازی های 
مقدماتی جام جهانی بايد به مصاف هنگ کنـگ برود. ديداری که 
هنوز مشخص نيست در ورزشـگاه هنگ کنگ برگزار خواهد شد 

يا در زمينی بی طرف!
شاگردان ویلموتس در حالی خود را برای آغاز رقابت های مقدماتی جام 
جهانی آماده می کنند که اعتصاب ها و اعتراض های کارکنان فرودگاه 
هنگ کنگ نگرانی های زیادی را از بابت برگزاری بازی تيم ملی در این 
کشور ایجاد کرده و هنوز مشخص نيست نخس��تين بازی تيم ملی در 
این کشور برگزار می شود یا به درخواست فدراسيون ایران در کشوری 

بی طرف)مالزی( انجام خواهد شد.
در پی انتش��ار عکس هایی از اعتراض، اعتصاب و ناامنی های موجود در 
فرودگاه هنگ کنگ، فدراس��يون ایران در خصوص امني��ت این بازی و 
برگزاری آن در زمينی بی طرف با فيفا نامه نگاری کرد. درخواستی که البته 
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان و البته هنگ کنگی داشت، به طوری 
که یکی از رسانه های این کشور با اشاره به نقل قول حميرا اسدی، مدیر 
بخش روابط بين الملل فدراسيون فوتبال ایران می نویسد: »ما فدراسيون 
جهانی فوتبال- فيفا را از وج��ود ناامنی در هنگ کن��گ آگاه کرده ایم و 
درخواست ما در حال بررسی است.« البته به گفته مسئول روابط بين الملل 
فدراسيون فوتبال)فيفا( با ارس��ال نامه به فدراسيون فوتبال ایران اعالم 
کرده که همه چيز را زیر نظر خواهد داشت: »وقتی به فيفا نامه زدیم، آنها 
اعالم کردند خودشان پيگير همه امور از نظر امنيتی هستند. به این ترتيب 
مشکلی برای سفر به هنگ کنگ وجود ندارد.« با این حال هنوز هم ابهاماتی 

در خصوص برگزاری این بازی به ميزبانی هنگ کنگ وجود دارد.
    

یئونگ تاک کئونگ، ناظر و نماینده ورزشی مدعی است تا جایی که او 
می داند بازی در همان هنگ کنگ برگزار می ش��ود: »ما هنوز اطالعات 
جدیدی در این خص��وص دریافت نکرده ایم و مس��ابقه در هنگ کنگ 
برگزار می شود. نسبت به شلوغی های فرودگاه نگرانی نداریم و امنيت 
تيم مهمان را از هر نظر تضمين می کنيم.« امروز تيموتی فوک، رئيس 
فدراسيون فوتبال هنگ کنگ هم با قاطعيت گفت که فيفا درخواست 
ایران به برگ��زاری بازی در زمي��ن بی طرف را قب��ول نمی کند: »ایران 
درخواست خود را به فيفا داده است. آنها فکر می کنند هنگ کنگ ميدان 
جنگ است و می خواهند در زمين بی طرف بازی کنند، اما ما چيزی از 
فيفا درباره این موضوع دریافت نکرده ایم. به نظرم فيفا با این درخواست 
ایرانی ها موافقت نمی کند، چون هنگ کنگ منطقه جنگی نيس��ت و 

خطری کسی را تهدید نمی کند.« 
حال آنکه پاول وودلند، رئيس کميته اجرایی فدراسيون هنگ کنگ هفته 
گذشته اعالم کرده بود که بازی می تواند در هنگ کنگ برگزار شود، ولی 
مسئوالن دولتی تا روز سه شنبه سوم سپتامبر نظر نهایی خود را در این 
خصوص اعالم می کنند و همين تناقضات باعث می شود نتوان با قاطعيت 
در خصوص ميزبانی هنگ کنگ صحبت کرد، خصوصاً که ون دالون، رئيس 
کميته برگزاری مسابقات هنگ کنگ هم در مصاحبه اش احتمال لغو بازی 
در هنگ کنگ را رد نمی کند و از مالزی به عنوان گزینه پيشنهادی برگزاری 
بازی با ایران خبر می دهد: »در صورتی که هنگ کنگ نياز به تغيير ميزبانی 
داشته باشد، کواالالمپور پایتخت مالزی گزینه ما خواهد بود.« حال آنکه 
فدراسيون فوتبال هنگ کنگ بليت فروشی این مسابقه را آغاز کرده تا ابهام 

برگزاری این بازی بيش از پيش شود!
    

ميکسو پاتالینن، سرمربی تيم ملی فوتبال هنگ کنگ اما در پی اخبار 
ضد و نقيض در خصوص برگزاری این ب��ازی و همچنين در واکنش به 
برگزاری بازی در زمين بی طرف گفت: »اميدواریم بازی های خود را در 
خانه خودمان برگزار کنيم.« اما همانطور که رسانه های چينی نوشتند، 
با توجه به شرایط موجود در هنگ کنگ نمی توان خيلی به برگزاری این 

دیدار در خانه حریف اميدوار بود. 
البته روزنامه »ساوث چاینا مورنيگ پست« در گزارشی ضمن انعکاس 
درخواست ایران نوشت که هنگ کنگ در نامه ای به فيفا امنيت این مسابقه 
را تضمين کرده و برنامه ای برای تغيير زمين بازی ندارد. وب سایت متروی 
چين نيز نوشته است مسئوالن کشور هنگ کنگ برای آنکه سفر ایران با 
آرامش انجام شود، راهی کامبوج شدند و با مسئوالن این کشور نيز دیدار 
کردند. باید دید فيفا که تاکنون واکنشی در این خصوص نشان نداده، آیا 
ضمانت هنگ کنگی ها را برای برگزاری بازی در این کشور می پذیرد یا این 

دیدار در زمينی بی طرف )مالزی( برگزار می شود.

نه فشار و نه اجبار، با قلبم تصمیم گرفتم مسابقه ندهم


