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واکنش

کرواتهایــیکهبهبرانکــومینازند

سرمربی ایرانی 
جایگزین کلینزمن شد

یورگن کلینزمن بعد از چند  
سال حضور در فوتبال آمریکا به 

کشورش برگشت تا هدایت 
هرتابرلین را بر عهده بگیرد.  

کلینزمن پیش از این در فصل 
2009-2008 هدایت بایرن مونیخ را 

برعهده گرفت، اما قبل از اینکه 
فصل به پایان برسد، از کار برکنار 

شد. این بار نیز دوران حضور 
این مربی در هرتابرلین کوتاه بود 

و او بعد از چند بازی از سمت 
خود استعفا داد. کلینزمن اعالم 

کرد که مدیران باشگاه 
هرتابرلین از او حمایت الزم را 

انجام ندادند تا از سمت خود 
استعفا دهد. بر این اساس 
باشگاه هرتابرلین اعالم کرد 

الکساندر نوری، سرمربی ایرانی 
که سابقه هدایت وردربرمن را 

نیز در کارنامه دارد، فعال به عنوان 
سرمربی هدایت هرتابرلین را 
برعهده خواهد داشت. بازی 

بعدی هرتابرلین در بوندس لیگا 
برابر پادربورن است و در این 

دیدار نوری وظیفه هدایت 
تیمش را بر عهده خواهد 

داشت. نوری دو سال پیش در 
چنین شرایطی هدایت 

وولفسبورگ را برعهده گرفت و 
موفق شد نتایج خوبی به دست 

آورد و نامش را بر سر زبان ها 
بیندازد.

 اظهارنظر جالب 
درباره کیمیا علیزاده

مهرو کمرانی، سرمربی تیم ملی 
تکواندوی زنان که همواره رابطه 

خوبی با کیمیا علیزاده داشت، 
مدت ها بعد از مهاجرت این 

ورزشکار به صحبت در این 
خصوص پرداخت و مسائل 

جالبی را بیان کرد: »بعد از این 
همه تاریخ سازی که کیمیا 

علیزاده داشته است، کسی 
نمی تواند بگوید رفتنش بی اثر 
بوده است. او اسطوره ای برای 

ورزش بانوان است که همیشه 
اثرگذار بوده و نمی توانیم 

بگوییم تاریخ ساز نبوده و با این 
کار تاریخ را پاک کنیم. به شخصه 

در جریان هدف کیمیا علیزاده 
برای مهاجرت نبودم، چراکه او 

قرار بود به همراه همسرش برای 
سفری تفریحی به اسپانیا برود.« 

او افزود: »هیچ وقت فکرش را 
هم نمی کردم که این سفر 

تفریحی به رفتن همیشگی 
کیمیا تبدیل شود. فکر می کنم 

با پخش شدن عکس کیمیا 
علیزاده، اجباری صورت گرفت تا 

ماندن او تداوم داشته باشد.  
بعد از این موضوع چند بار با 

علیزاده مکالمه داشتم، اما وارد 
جزئیات نشدیم و فقط 

احوال پرسی کردیم. قطعا این 
تصمیمی بود که همسرش 

گرفته بود و زمانی که هر فردی 
مخصوصا با فرهنگ ایران 

متاهل می شود، دیگر نمی تواند 
به تنهایی تصمیم بگیرد. کیمیا 
علیزاده صددرصد تحت تأثیر و 

اصرار همسرش بود وگرنه اگر او 
واقعا قصد مهاجرت داشت، 

قبل از رفتنش برای ایران بازی 
نمی کرد تا کار به مراتب 

راحت تری برای مبارزه در کشور 
دیگری داشته باشد.«

 ]شهروند[ از دهه70 بود که پای مربیان کروات به فوتبال 
ایران باز شد. عملکرد نسبتا قابل قبول آنها باعث شد سیر 
ورود مربیان بلوک شرق به ایران چندبرابر شود؛ تا جایی که 
خیلی از تیم های لیگ برتری هم برای اینکه موفقیتی کسب 
کنند، سراغ مربیانی از کشور کرواسی رفتند. نایب قهرمانی 
کرواسی با یک مربی بومی در جام جهانی 2018 مهر تأییدی 
بر شایستگی مربیان این کشور بود؛ اتفاقی که البته در 
جام جهانی 1998 نیز با هدایت بالژویچ و برانکو برای کروات ها 
به عنوان یک شگفتی ساز و تیم سوم جام رقم خورد. حاال 
که برای چندمین بار فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت 
تیم ملی به مربیان کروات اعتماد کرده، بد نیست نگاهی 
به کارنامه مربیانی بیندازیم که در دو، سه دهه اخیر از کشور 
کرواسی وارد ایران شدند و در تیم های مختلف مربیگری 
کردند؛ مربیانی که تعدادشان فعال روی عدد 13 متوقف 

شده است. 
پرسپولیس استانکوپوکلهپوویچ؛دوراندرخشاندر

این مربی باتجربه کروات که حاال دیگر به حیات خود 
پایان داده، اولین مربی از کشور کرواسی بود که سابقه کار 
در تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس را دارد. حضور او 
روی نیمکت تیم ملی خیلی کوتاه بود و در چهار دیداری که 
استانکو هدایت ایران را برعهده داشت، یک برد، دو تساوی 
و یک باخت به دست آمد. با این حال اوج کار این مربی 
کروات در پرسپولیس بود که دو قهرمانی را با سرخ ها در 
لیگ آزادگان در دهه70 کسب کرد؛ اگرچه چند هفته قبل از 

دومین قهرمانی جای خود را به حمید درخشان داد. 
تومیسالوایویچ؛خاطرهتلخبازیبارم

به  هرچند  جام جهانی 1998  به  ایران  تاریخی  صعود 
از  خیلی  اما  نخورد،  رقم  ایویچ  هدایت  با  کامل  صورت 
کارشناسان سهم او را در این اتفاق پررنگ می دانند. هنوز 
هم ماجرای برکناری او بعد از شکست عجیب به تیم رم 
ایتالیا حرف و حدیث های زیادی را به همراه دارد. از ایویچ با 
وجود حضور کوتاه مدت روی نیمکت تیم ملی ایران همواره 

به نیکی یاد می شود. 
میروسالوبالژویچ؛خاطراتتلخبحرینوایرلند

بعد از کسب یک نتیجه تاریخی در تیم ملی کرواسی و 
قرارگرفتن در رده سوم جام جهانی 1998 میروسالو بالژویچ 
به استخدام فدراسیون فوتبال ایران درآمد. به اعتقاد خیلی 
از کارشناسان، تیم تحت هدایت بالژویچ یکی از بهترین 
تیم های تاریخ فوتبال ایران با حضور بازیکنانی همچون 
علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، خداداد عزیزی، 
کریم باقری و... بود که همگی در اوج قرار داشتند. با این 
حال، بالژویچ به علت آن باخت های کذایی برابر بحرین و 
ایرلند نتوانست تیم ملی ایران را راهی جام جهانی 2002 کند و 
با خاطرات تلخی، تهران را ترک کرد. چند سال بعد این مربی 
که لقب چیرو را هم یدک می کشید، به عنوان سرمربی مس 

کرمان به ایران بازگشت که این بار هم نتایج او ضعیف بود و 
برکنار شد. 

برانکوایوانکوویچ؛پرافتخارترین
بعد از جدایی چیرو از تیم ملی، برانکو ایوانکوویچ، 
دستیار او هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفت. برانکو 
در ابتدا با تیم امید ایران در بازی های آسیایی 2002 یک 
قهرمانی شیرین را کسب کرد و تجربه بعدی او حضور در 
جام ملت های 2004 بود که در آنجا نیز تیمش با نمایشی 
مأموریت  کرد.  پیدا  دست  سوم  مقام  به  قبول  قابل 
به  صعود  راه  در  ایران  تیم ملی  هدایت  برانکو  بعدی 
جام جهانی 2006 بود. این بار هم این مربی کروات سربلند 
از آزمایش بزرگ بیرون آمد و تیم ملی یک بازی مانده به 
پایان مرحله مقدماتی بلیت آلمان را برای خودش رزرو 
کرد. البته که برانکو پایان خوشی در تیم ملی نداشت 
گروهی  بازی مرحله  از سه  امتیاز  کسب یک  از  بعد  و 
گذشت  از  بعد  بازنگشت.  ایران  به  دیگر  جام جهانی، 
کمتر از 10 برانکو، این بار در قامت سرمربی پرسپولیس 
وارد تهران شد. اوایل حضور او وضع بحرانی بود و حتی کار 
به جایی رسید که زمزمه های برکناری اش شنیده می شد. 
در همان روزهای سخت، برانکو و تیمش استارت یک 
نایب  آن فصل به  که در  را زدند؛ دورانی  دوران طالیی 
قهرمانی و در سه فصل بعدی به قهرمانی در لیگ برتر 
فینال  به  پرسپولیس  راهیابی  اولین  انجامید.  ایران 
لیگ قهرمانان آسیا نیز با هدایت برانکو بود؛ اگرچه به 
قهرمانی ختم نشد. برانکو در مقطعی خودش را بهترین 
مربی کروات تاریخ فوتبال ایران نامید؛ ادعایی که البته 
با توجه به فتح 6 جام )3 قهرمانی در لیگ، یک قهرمانی 
در جام حذفی و 2 قهرمانی در سوپرجام( کامال درست به 

حساب می آید. 
وینگوبگوویچ؛2دههماندگاری

را  بگوویچ  وینگو  می توان  قاطعیت  با  دیگر  حاال 
باسابقه ترین مربی کروات فوتبال ایران نامید. وینگو قبل 
از  سال 2000 هدایت فوالد را برعهده گرفت، با حضور روی 
نیمکت پرسپولیس چهره شد و حاال نزدیک به 20 سال 
است که در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران فعالیت 
می کند. البته در این میان او در برهه ای هدایت تیم فوتبال 
امید ایران را هم برعهده داشت. شاید بزرگ ترین دستاورد 
بگوویچ در فوتبال ایران را بتوان لیگ برتری کردن گل گهر 

سیرجان دانست. 
مالدنفرانچیچ؛قهرمانیبافوالد

حضور دوساله مالدن فرانچیچ در لیگ ایران به عنوان 
سرمربی فوالد با قهرمانی او در لیگ 83-84 همراه شد. 
فرانچیچ اولین مربی خارجی در لیگ برتر بود که توانست 
دیگر  موفقیت،  این  وجود  با  او  کند.  تجربه  را  قهرمانی 

هیچ وقت به ایران بازنگشت.

امانهچندانموفق لوکابوناچیچ؛پرکار
 یکی دیگر از مربیان پرکار و باسابقه کروات در فوتبال 
ایران لوکا بوناچیچ است. او برای اولین بار هدایت فوالد را 
در  سال 2003 برعهده گرفت و بعد از آن در تیم های مختلفی 
همچون استقالل اهواز، سپاهان، مس کرمان، ذوب آهن 
و گسترش فوالد کارش را پیش برد. شاید بهترین دوران 
لوکا در مس کرمان بود که در لیگ قهرمانان توانست به دور 

دوم راه یابد. 
بیاثر زالتکو،نیکولیچومیاچ؛حضور

شاید برخی یادشان نباشد که زالتکو ایوانکوویچ،  برادر 
برانکو دورانی خودش به عنوان سرمربی تیم برق شیراز در 
فوتبال ایران فعالیت می کرد و اصال هم موفق نبود. البته او 
بعدا همراه با برادرش روی نیمکت پرسپولیس نشست. 
نناد نیکولیچ در دورانی که باشگاه فوالد عالقه زیادی به کار 
با مربیان کروات داشت، در چند مقطع هدایت این تیم را 
برعهده گرفت. این مربی کروات که حضور در تیم فوتبال 
جوانان و امید ایران را هم در کارنامه دارد، را نمی توان جزو 
مربیان موفق وارداتی به ایران دانست. ژلکو میاچ هم که در 
چند مقطع به عنوان دستیار علی دایی در تیم های مختلف 
ازجمله پرسپولیس در ایران حاضر شد، یک دوره هم 

هدایت راه آهن را برعهده گرفت. 
پرسپولیس،موفقدرسپاهان ؛ناکامدر زالتکوکرانچار

ورود کرانچار به فوتبال ایران با پرسپولیس و کامال 
پرحاشیه بود. این مربی که زندگی شخصی اش هم سوژه 
برخی رسانه ها شده بود، بعد از مدت کوتاهی از هدایت 
یک  توانست  سپاهان  در  اما  رفت،  کنار  سرخپوشان 
قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی را به نام خود 
ثبت کند. کرانچار البته در سال های اخیر هدایت تیم امید 

را هم برعهده گرفت، اما به شکل عجیبی کنار گذاشته شد.
استیماچ؛پرسروصداوناموفق ایگور

با اینکه استیماچ قرار بود در ابتدا سرمربیگری تیم 
استقالل را برعهده بگیرد، اما بعد از حضور در تهران این 
پروژه کنسل شد؛ درنهایت او را روی نیمکت سرمربیگری 
اما  بود،  پرسروصدا  کامال  حضور  این  دیدیم.  سپاهان 
درنهایت با نتایج ضعیفی همراه شد تا استیماچ خیلی زود 

ایران را ترک کند.
ملوانتاتیمملی دراگاناسکوچیچ؛از

وقتی دراگان اسکوچیچ هدایت ملوان انزلی را برعهده 
گرفت و یکی از بهترین نتایج این تیم در تاریخ لیگ را کسب 
کرد، شاید کسی فکر نمی کرد او به آرزویش که نشستن روی 
اخیر  سال های  در  دراگان  برسد.  بود،  تیم ملی  نیمکت 
هدایت تیم هایی همچون فوالد، خونه به خونه و نفت 
آبادان را هم در اختیار داشته و حاال جدیدترین سرمربی 
تیم ملی ایران و پنجمین کروات تاریخ نیمکت تیم ملی به 

شمار می رود.

مســئولانتخاباســکوچیچکیست؟
نه وزارت ورزش، نه رئیس و هیأت رئیسه و نه کمیته فنی فدراسیون

]شهروند[  انتخاب دراگان اسکوچیچ سروصدای زیادی در فوتبال ایران به راه انداخته و 
خیلی ها نسبت به حضور او انتقاد کردند. در چنین شرایطی اما مسأله مهم این است که 

هیچ کس در دستگاه ورزش و فوتبال کشور مسئولیت این انتخاب را به گردن 
نمی گیرد. درباره این مربی کروات گفته می شد او گزینه ای بوده که از سوی وزارت 
در  مسئولی  مقام  هیچ  اگرچه  شده،  تحمیل  فوتبال  فدراسیون  به  ورزش 
فدراسیون به طور رسمی این موضوع را مطرح نکرد. منتهی خیلی سریع وزارت 

ورزش ارتباطش با انتخاب اسکوچیچ را رد کرد. مهدی علی نژاد، معاون وزیر 
ورزش در این خصوص گفت: »انتخاب سرمربی تیم ملی برعهده فدراسیون 
بوده و این نهاد با اختیار خودش اسکوچیچ را انتخاب کرده است.« در چنین 
شرایطی خیلی ها منتظر بودند تا فدراسیون فوتبال به طور رسمی مسئولیت 
انتخاب سرمربی جدید تیم را بر گردن بگیرد اما باز هم خبری از اطالعیه های 
همیشگی نبود. نکته قابل توجه همزمانی نام نویسی از کاندیداهای ریاست 

فدراسیون با انتخاب سرمربی تیم ملی بود، جالب اینکه سرپرست فدراسیون)بهاروند( هم 
کامال درگیر انتخابات است و هیچ اظهارنظری درخصوص انتخابش انجام نمی دهد. جالب تر 
اینکه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که عالقه ای به فاش شدن اسم شان 
ندارند، در مصاحبه با چند خبرنگار اعالم کردند که اصال در جریان انتخاب اسکوچیچ 
نبودند. اعضای کمیته  فنی هم که طبق صحبت های قبال شنیده شده، روی 
انتخاب مربی ایرانی اصرار داشتند، حاال اظهارنظری درخصوص انتخاب اسکوچیچ 
انجام نمی دهند. شاید اتفاقی که این روزها برای فوتبال ایران و تیم ملی رخ داده، 
جدیدترین سورپرایز فدراسیون فوتبال برای هواداران فوتبال در ایران باشد. 
اینکه سرمربی تیم ملی یک کشور انتخاب شود اما هنوز کسی نمی داند 
انتخاب اصلی او در کدام ساختمان و در کدام اتاق انجام شده! نگرانی فوتبال 
دوستان ایرانی از این است که به گردن نگرفتن انتخاب اسکوچیچ به این 
معنا باشد که فدراسیون یا هر نهاد دیگری که او را انتخاب کرده، از همین حاال 
اعتقاد دارد پروژه این سرمربی کروات شکست خورده است! همین حاال 
هیچ کس در فدراسیون مسئولیت انتخاب این مربی را قبول نمی کند. حاال 
تصور کنید خدای ناکرده تیم ملی شکست بخورد؛ کسی هست که مسئولیت 

آن شکست را بپذیرد؟

قائدی، هشتمین ستاره ای که به لشکر مصدومان استقالل پیوست

فرهاد در مخمصه بزرگ
   ]پانیذ فرحناک[ در روزی که 
تصور  فوتبال  طرفداران  از  خیلی  
برای  را  راحت  نسبتا  برد  یک 
عراق  الشرطه  مقابل  استقالل 
فرهاد  شاگردان  اما  می کردند، 
مجیدی با بدشانسی به تساوی 
یک بر یک بسنده کردند و با یک 
اگرچه  برگشتند.  ایران  به  امتیاز 

کسب یک امتیاز از خانه حریف نتیجه بدی محسوب نمی شود، اما مسأله مهم در 
جریان این دیدار مصدومیت مهدی قائدی بود. مهاجم توانمند آبی ها که این روزها به 
عصای دست فرهاد مجیدی تبدیل شده است، در دقیقه 35 بازی با نماینده عراق 
بشدت مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. استقالل با بیرون رفتن قائدی از زمین در خط 
حمله تحرک قبل را نداشت. حاال هم درباره قائدی گفته می شود که احتماال چند هفته 
دور از میادین خواهد بود. مصدومیت های متوالی حاال به دغدغه اول فرهاد مجیدی 
برای بازی های آینده استقالل تبدیل شده است. او که پیش از این داریوش شجاعیان، 
محسن کریمی، فرشید اسماعیلی، سیاوش یزدانی، محمد بلبلی، شیخ دیاباته و عارف 
غالمی را در تیمش به عنوان یار مصدوم داشت، حاال مهدی قائدی را هم به اردوگاه 
آسیب دیدگان فرستاده تا هشت بازیکن کلیدی آبی ها وضع نامشخصی داشته 
باشند. این درحالی است که فشردگی بازی های استقالل در ادامه مسیر بسیار زیاد 
است. دیدارهای پی درپی لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی سبب شده تا 
فرهاد مجیدی در مخمصه ای دشوار قرار بگیرد و با کمبود بازیکن در پست های مختلف 
روبه رو شود. او حاال باید از نفراتی در ترکیب تیمش استفاده کند که کمتر نام شان را هم 
شنیده اید. بازیکنان جوانی که از تیم های پایه به بزرگساالن آمدند و در ترکیب آبی ها 
پیش از این جایی نداشتند. مجیدی اما مجبور است حداقل تا چند هفته آینده که چند 
بازیکن اصلی اش برگردند، از جوان ترها استفاده کند و ترکیبی 11 نفره را به مصاف حریفان 
بفرستد. این درحالی است که استقالل بازی های دشواری در هفته های آینده دارد. 
دیدار با ذوب آهن، گل گهر و سایپا در لیگ برتر و االهلی عربستان و الوحده امارات در 
لیگ قهرمانان آسیا طی یک ماه آینده شرایط را برای آبی ها بسیار دشوار می کند و باید 

دید تدبیر مجیدی برای عبور از این بحران سخت چیست.

محرومیت بازیکن معروف به خاطر شوخی با کرونا
ح جهان به خاطر شوخی با ویروس کرونا احتماال محروم  یکی از بازیکنان مطر
خواهد شد. نشریه میرر انگلیس در جدیدترین شماره، تیتر یک خود را به این 
موضوع اختصاص داد و از محرومیت احتمالی دله آلی، بازیکن تاتنهام خبر داد. دله 
اخیرا برای شوخی با ویروس کرونا ماسک زد و حتی گفت شبیه یکی از اهالی شرق 
آسیا شده که این رفتار از نظر اتحادیه فوتبال انگلیس پنهان نمانده است. البته 

این بازیکن اخیرا به خاطر شوخی خود عذرخواهی کرده بود.

خبرگرافی

سوژه روز

فدراسیون ویلموتس را در فیفا محکوم می کند؟

8 روز تا دادگاه بزرگ فوتبال ایران
]شهروند[ بعد از آنکه تالش های 
برای  ایران  فوتبال  فدراسیون 
جدایی توافقی مارک ویلموتس با 
این مربی بلژیکی به نتیجه نرسید، 
وکیل سرمربی سابق تیم ملی سریعا 
با شکایت به فیفا خواهان دریافت 
که  ویلموتس  شد.  بزرگ  غرامتی 
فدراسیون  با  سه ساله  قراردادی 

ایران امضا کرده بود، قراردادی به ارزش 6 میلیون یورو )حدود 100 میلیارد تومان( دارد و با 
شکایت به فیفا خواهان دریافت کل این مبلغ شده است. این درحالی است که 
مسئوالن فدراسیون فوتبال قویا می گویند خطری فدراسیون ایران را تهدید نمی کند. 
آنها از بندی در قرارداد ویلموتس حرف می زنند که اگر به تأیید فدراسیون جهانی برسد، 
می تواند به طور کامل ادعای مربی بلژیکی را رد کند. آن طور که مدیران فوتبال ایران 
می گویند در بند مذکور آمده است: »هر زمانی هر یک از دو طرف بخواهند قرارداد را به طور 
یک طرفه فسخ کنند، باید عالوه بر پرداخت دستمزد تا زمان همکاری، مزد انجام کار در سه 
ماه آینده را نیز به طرف دیگر بپردازد.« طبق این بند حتی اگر ویلموتس این طور طرح دعوا 
کرده باشد که فدراسیون فوتبال ایران او را از کار برکنار کرده است و فیفا نیز این مسأله را 
تأیید کند، به واسطه بند مذکور ایران باید فقط مبلغ همکاری سه ماه بیشتر را به او 
پرداخت کند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال قبل از اینکه ویلموتس ایران را 
ترک کند، مبلغ 2میلیون یورو به او پرداختی داشت و این مبلغ بسیار بیشتر از حق الزحمه 
این مربی برای مدت حضورش در ایران بود. حاال نمایندگان فدراسیون فوتبال روز 
نوزدهم فوریه )سی ام بهمن ماه( باید با جمع آوری مستندات الزم برای دفاع مقابل 
ویلموتس دفاعیه خود را به فیفا ارایه کنند. مستنداتی که مربوط به قرارداد این مربی و 
البته بند مورد بحث است. در هر صورت فدراسیون فوتبالی که بارها به دلیل مشکالت 
حقوقی اش در عقد قرارداد با ویلموتس مورد انتقادهای جدی قرار گرفته، قرار است 
مقابل شکایت محکم سرمربی بلژیکی از حق فوتبال ایران دفاع کند. باید دید آیا مدیران 

ایرانی در این پرونده حساس و دردسرساز موفق می شوند یا خیر.

  بررسی رزومه ۱۳ مربی اهل کرواسی در فوتبال ایران ما را به ۱2 جام قهرمانی و 2 صعود به جام جهانی می رساند؛ 
هرچند که 7 افتخار مهم با ایوانکوویچ بوده است

برانکو ایوانکوویچ لوکا بوناچیچ زالتکوکرانچار میروسالو بالژویچ


