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آقاي خاص در مدار استعفا

در حالي كــه كشــتي گيران منتظر آغاز 
اردوهــاي تيم ملي و همچنين برگزار شــدن 
ليگ اين رشــته بودند، خبر استعفاي محمد 
بنا از هدايت فرنگي كاران ايران شــوكه كننده 
بود. بنا كه پيش از اين هم چند باري از هدايت 
تيم ملي اســتعفا داده بود، در دوره سرپرستی 
حميد بنی تميم در فدراسيون بار ديگر به تيم 
ملی بازگشــت و قرار بود تا المپيک 2020 هم 
هدايت فرنگی كاران را برعهده داشــته باشد. 
او اين بار آنقدر مصمم بــود كه صحبت هايش 
پيرامون برنامه هاي بلندمدت و حتي المپيک 
2024 مي چرخيد. بنا با كشتي فرنگي موفق به 
كسب سه سهميه المپيک شد و در فكر كامل 
كردن سهميه هاي ايران بود كه كرونا ديواري 
بلند بين او و برنامه هايش كشيد. سرانجام بعد 
از ماه ها انتظار فدراسيون كشتي موفق به كسب 
مجوز برگزاري اردوي تيم ملي و ليگ شــد اما 
صحبت با نناد اللوويچ رييس اتحاديه جهاني 
كشتي باعث شد اردوها تا دهم مهر معلق شود. 
با اين حال فدراسيون جلسه اي براي چگونگي 
برگزاري اردوها برگزار كرد كه گويا مورد تاييد 
بنا نبوده و او در گروه واتس اپي با ديگر مربيان 
از پايان كارش صحبت كرد و استعفايش را هم 
به صورت پيامكي براي دبير رييس فدراسيون 
فرســتاد. دبير در واكنش به اين موضوع اعالم 
كرده استعفاي بنا كتبي نبوده و فدراسيون كه 
تمايل به ادامه كار با او را دارد، با آرام شدن فضا 
جلسه اي را ترتيب خواهند داد. حال بايد منتظر 
ماند و ديد اين بار هم فدراسيون بنا را در كشتي 

فرنگي نگه مي دارد يا استعفايش را مي پذيرد.
    

 المپيك با واكسن يا  
بي واكسن هست

جان كوتس نايب رييس كميته بين المللی 
المپيک در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری فرانسه 
عنوان كرد بازی های المپيک با واكسن يا بدون 
واكسن در تاريخ مقرر برگزار می شود. كوتس 
گفت:»اين المپيک است كه كوويد ۱۹ را فتح 
می كند و در 2۳ جــوالی )اول مرداد ۱400( 
بازی های المپيک با واكســن يا بدون واكسن 
برگزار خواهد شــد.« نايب رييــس IOC با 
اشاره به زلزله فاجه بار و سونامی ژاپن در سال 
20۱۱ گفت:»اين بازی هــا قرار بود بازی های 
بازسازی پس از ويرانی سونامی باشد و حاال اين 
بازی ها می تواند كوويــد ۱۹ را هم فتح كند.« 
او همچنيــن گفت:»همه اقدامــات متقابل با 
ويروس كرونا كه برای برگــزاری بازی ها الزم 
است، دارد بررسی می شود. بعضی از كشورها 
اين ويروس را تحت كنترل دارند و برخی ديگر 
نه و ما ورزشكارانی از همه اين كشورها داريم؛ از 

اين رو وظيفه بزرگی بر عهده ژاپن قرار دارد.«
    

تاييد مذاكره واليبال با آلكنو
در حالــي كه فدراســيون واليبــال ايران 
اعالم كــرد كه با هيچ گزينــه اي براي هدايت 
تيم ملي واليبال وارد مذاكره نشــده اســت، 
عظمت ميرزايف، رييس روابط عمومی باشگاه 
زنيت كاران خبر پيشنهاد سرمربيگری تيم ملی 
واليبال ايران به والديميــر آلكنو را تاييد كرد. 
وی گفت:»به آلكنو پيشــنهاد شده تا هدايت 
تيم ملی واليبال ايران را برعهــده بگيرد و در 
حال حاضر وی مشــغول بررسی اين پيشنهاد 
است. آلكنو در حال حاضر به تيم زنيت برگشته 
و هدايت اين تيم را برعهده گرفته اســت. من 
نمی توانم بگويم كه او اين پيشنهاد را می پذيرد 
يا خير، چــون خودش بايــد در اين خصوص 
صحبت كند. من به خودم اجــازه نمی دهم تا 
در اين مورد حرفی بزنم.« اين در حالي اســت 
كه محمود افشاردوســت عضــو كميته فنی 
فدراســيون واليبال درباره گزينه هاي هدايت 
تيم ملي عنوان كرده است:»االن در دنيا ۱0 تا 
۱۵ مربی خوب هستند كه باتجربه بوده، صاحب 
سبک و دارای رزومه هستند. بنابراين قرار شد 
اعضای كميته فنی تا روز چهارشــنبه بررسی 
كرده و سپس در جلسه دوم نقطه نظرات خود 
را ارائه كنند تا از بين آنها گزينه های محدودتر 
را انتخاب كرده و فدراسيون با آنها مذاكره كند. 
ممكن است چهارشنبه گزينه های نهايی برای 

مذاكره انتخاب و معرفی شوند.«

منهای فوتبال

آریا طاری

اگر موانع قانونی از مســیر 
اســتراماچونی و استقالل کنار 
بروند، این مربــی دوباره روی 
نیمکت آبی ها دیده خواهد شد. 
اگر این اتفــاق رخ بدهد، او در 
جمع مربیانی قــرار می گیرد 
که پس از یــک دوره حضور در 
فوتبال ایران و ترک این فوتبال، 
دوباره این کشــور را برای کار 
کــردن انتخــاب کرده اند. در 
استقالل، همه در انتظار بازگشت 
مرد ایتالیایی هســتند. مردی 
که در صورت بازگشــت این بار 
با انتظاراتی به مراتب بیشتر از 

گذشته، روبه رو خواهد شد.
     
برانکو

ز موفقيت آميزتريــن  يكــی ا
بازگشــت های مربيــان خارجی به 
فوتبال ايران، برای برانكو ايوانكوويچ 
رقم خورد. چهره ای كه كارش را در 
اين فوتبــال به عنوان دســتيار بالژ 
آغاز كرد. او پس از مدتی ســرمربی 
تيم ملی شد و ايران را به سومی آسيا 
و همچنين جام جهانی 2006 رساند. 
هرچند كه حــذف از مرحله گروهی 
اين رقابت هــا، موجب برخوردهايی 
تند و اغراق آميز با مرد كروات شــد. 
برانكو حدود ۹ سال از فوتبال ايران 
دور بود و در اين دوره زمانی به دليل 
مشــكالت مالياتی، حتــی يک بار 

هم به ايران ســفر نكــرد اما باالخره 
برگشت و اين بار هدايت پرسپوليس 
را پذيرفت. تصميمــی كه يک دوره 
باشكوه را برای اين باشگاه و اين مربی 
رقم زد. ســه قهرمانی پياپی در ليگ 
برتر، يک قهرمانــی در جام حذفی و 
اولين تجربه حضور باشگاه در فينال 
ليگ قهرمانان آســيا، دستاوردهای 
خارق العاده برانكو در بازگشــت به 
فوتبال ايــران بودند. او پــس از اين 
دوران شــگفت انگيز دوباره فوتبال 
ايران را ترک كرد اما بعيد نيست كه 
او روزی دوباره به اين فوتبال برگردد. 
ايوانكوويــچ در دوره دوم، به مراتب 
بهتر، مقتدرتر و موفق تر از دوره اول 
نشان داد. در يک دهه فاصله با فوتبال 
ايران، او مربی ايده آل تری شــد و از 
اين تفاوت، به خوبی برای رسيدن به 
جام های مختلف استفاده كرد. برانكو 
حاال موفق ترين مربی خارجی تاريخ 
ليگ برتر و موفق ترين مربی خارجی 
تاريخ باشگاه پرســپوليس به شمار 

می رود.
 میرسالو بالژویچ

برخــالف بازگشــت برانكــو، 
بازگشــت بالژ به فوتبال ايران اصال 
موفقيت آميز نبــود. او كه رهبر يک 
نسل طاليی از فوتبال ايران در تالش 
برای رسيدن به جام جهانی 2002 
بود، پــس از ناكامــی در اين مرحله 
از فوتبــال ايران رفــت. هرچند كه 
نمايش های جذاب و همواره هجومی 
اين مربی، هنوز هم فراموش نشدنی 

هســتند. بالژ در يک دوره جنجالی، 
سرمربی تيم ملی بود. در همان دوره 
نيز، موافقان و مخالفان بسيار زيادی 
داشت و سوژه مناظره های تند بود. 
مرد كروات پس از جدايی از نيمكت 
تيم ملی، هدايت تيم های مختلفی را 
بر عهده گرفت. او در چين، كرواسی 
و بوسنی كار كرد و ســرانجام برای 
سرمربيگری مس كرمان، دوباره به 
فوتبال ايران برگشــت. او اما در اين 
تجربه، اصــال موفق نبــود و دوران 
خوبی را در مس سپری نكرد. بالژويچ 
ديگر نه مثل گذشته مقتدر بود و نه 
می توانست تاثير زيادی روی تيمش 
داشته باشد. او پس از مدتی كوتاه، از 
مس جدا شد و ديگر هم برای كار به 

فوتبال ايران برنگشت.
استانکو پوکله پوویچ

اســتانكو كه يک دوره نه چندان 
موفــق را در تيم ملی ســپری كرده 
بود، با تصميم امير عابدينی سرمربی 
پرســپوليس شــد و يكی از بهترين 
دوره های اين باشــگاه را ســاخت. 
پرســپوليس رويايــی دهــه 70، 
حاصل تاكتيک هــای اين مربی بود. 
مردی كه خيلی زود بــه يک مربی 
بســيار محبوب در بين هــواداران 
پرسپوليس تبديل شد. 6 سال پس از 
ترک نيمكت پرسپوليس، سپاهانی ها 
به سراغ استانكو رفتند و اميدوار بودند 
موفقيت هايی كه او در پرسپوليس به 
دست آورده بود، در اين باشگاه تكرار 
شود. اين اتفاق اما به شكلی كه انتظار 

می رفت، رخ نداد. او چند ســال بعد 
دوباره سرمربی سپاهان اصفهان شد 
و پس از مدتی، حضور روی نيمكت 
داماش گيالن را پذيرفت. اســتانكو 
پوكله پوويــچ را نيز بايد در شــمار 
مربيانی قرار داد كه بازگشت شــان 
به فوتبال ايــران بر خالف چيزی كه 
پيش بينی می شــد، چندان موفق از 

آب درنيامد.
زالتکو کرانچار

كرانچار از آن دسته مربيانی است 
كه كامال بــه فضای فوتبــال ايران 
وابسته شــده اند. او با رزومه نشستن 
روی نيمكــت تيم ملی كرواســی، 
ســرمربی پرســپوليس تهران شد. 
مديران پرسپوليس اما مدت زيادی به 
اين سرمربی اعتماد نداشتند و خيلی 
زود دستور بركناری او را صادر كردند 
تا نيمكت را به علی دايی بســپارند. 
اين مربی پس از ترک پرســپوليس، 

ســرمربی تيم ملی مونته نگرو شــد 
و پس از آن دوباره بــه فوتبال ايران 
برگشت و به يک موفقيت قابل توجه 
با سپاهان رســيد. بازگشت كرانچار 
به فوتبال ايران هــم برای خودش و 
هم برای فوتبال ايــران، خبر خوبی 
بود. تيــم او، فوتبــال فوق العاده ای 
بــازی می كــرد و نتايــج خوبی به 
دســت می آورد. كرانچار با سپاهان، 
قهرمان رقابت های ليگ برتر نيز لقب 
گرفت. زالتكو از ســپاهان به االهلی 
قطر رفــت و ســپس روی نيمكت 
ديناموزاگرب نشســت. بــرای اين 
مربی اما بازگشت ديگری هم در كار 
بود. او دوباره ســرمربی طاليی های 
اصفهان شــد و اين بار نتوانســت به 
نتايج موردعالقه اش دست پيدا كند. 
زالتكو پس از آن به عنوان سرمربی 
تيم ملی اميد در نظر گرفته شــد و 
در اين تيم به خواسته های فنی اش 
نرسيد تا از سوی فدراسيون فوتبال، 
كنار گذاشته شــود. خيلی ها تصور 
می كردند كرانچار يک روز سرمربی 
تيم ملی فوتبال ايران شــود اما اين 
چند تجربه آخر، چنين فرصتی را از 

اين مربی گرفت. 
لوکا بوناچیچ

اين ســرمربی، تقريبــا هدايت 
نيمی از تيم های فوتبــال ايران را بر 
عهده داشــته است! داســتان لوكا و 
فوتبال ايران، از حوالی ســال 200۳ 
شــروع شــد. او يک فصل سرمربی 
فوالد خوزســتان بود و فصل بعدی 
را نيز در اســتقالل اهواز سپری كرد. 
پس از يک جدايــی موفقيت آميز از 
فوتبال ايران، لوكا دوباره برگشــت 
و اين بار موفق تريــن روزهای دوران 
مربيگری اش را در سپاهان گذراند. او 
سپاهان را به فينال آسيا برد و اين تيم 
را تبديل به اولين و آخرين تيم ايرانی 
حاضر در رقابت های جام باشگاه های 
جهان كرد. سپاهان لوكا حتی در جام 
باشــگاه های جهان نيز يک پيروزی 
دشــت كرد. پس از دوران درخشان 
در سپاهان، النصر دوبی اين مربی را 
به خدمت گرفت اما او كه حاال ديگر 
كامال ايرانی شــده بود، پس از مدتی 
دوباره به ايران برگشت و روی نيمكت 
فوالد نشست. از آن روز به بعد لوكا در 
سطح اول و دوم فوتبال ايران، هدايت 
تيم های مختلفی را بر عهده داشــته 
اســت. لوكا ديگر زبان فارسی را هم 
به خوبی می فهمد و اين اواخر، روی 
نيمكت ذوب نيز حضور داشته است. 

مصطفی دنیزلی
فوتبال هجومی مصطفی دنيزلی، 
خيلــی زود از او يک مربی بســيار 
محبوب برای فوتبال ايران ساخت. 
او در ليگ برتر پنجم، سرمربی پاس 
تهران شد و نتايج بسيار خوبی در اين 
تيم گرفت. يک ســال بعد، دنيزلی 
سرمربی پرســپوليس شد و يک تيم 
رويايی برای اين باشــگاه ســاخت. 
تيمی كه البتــه در نهايت جامی به 
دســت نياورد. دنيزلی آن روزها در 
يک قدمی هدايت تيم ملی بود اما از 
ايران رفت و تا سال ها بعد ديگر در اين 
فوتبال آفتابی نشد. دنيزلی باالخره 
پس از چندين سال برگشت و اين بار 
دربی فراموش نشدنی ايمون زايد را 
برای قرمزها خلق كرد. او چند سال 
بعد، يک تجربه ديگر را نيز در تراكتور 
سپری كرد اما اين تجربه، چندان به 

درازا نكشيد. 
دراگان اسکوچیچ

پروژه اســكوچيچ در ملــوان، به 
شــكل غيرمنتظره ای خوب پيش 
رفت. او روی نيمكت ملوان، شمايل 
يک مربی جذاب را به نمايش كشيد 
و پس از اين تجربه، ســرمربی فوالد 
خوزستان شد. پس از جدايی از فوالد، 
تا مدت ها خبری از اســكو نبود اما او 
اين بار با پذيرفتــن هدايت خونه به 
خونه برگشت و بعد در نفت تهران هم 
يک دوره موفق را سپری كرد. دراگان 
حاال به عنوان سرمربی تيم ملی ايران 
انتخاب شده اما هنوز حتی يک تجربه 
تداركاتی نيز در اين تيم نداشته است. 
او در يكــی از عجيب ترين دوره های 
زمانی ممكن، سرمربی ايران شده و 
معلوم نيست چه سرنوشتی در انتظار 

اين مربی و تيمش خواهد بود.

خارجی هایی که از فوتبال ایران رفتند و برگشتند

استعاره ای برای استرا!

اتفاق روز

 
آریا رهنورد

اولين خاطره پرسپوليسی ها از علی عليپور، 
اصال خاطره خوبی نبــود. او در لباس راه آهن در 
هفته های پايانی ليگ سيزدهم، يک گل حساس 
به پرسپوليس زد. گلی كه فرصت صدرنشينی 
ليگ را از قرمزها گرفت و در نهايت فوالد را قهرمان 
ليگ برتر كرد. آن روز هيچ كس نمی دانســت 
همين مهاجم ناشــناخته، به يكــی از بهترين 
مهاجم های چند دهه اخير باشگاه پرسپوليس 
تبديل خواهد شد. ستاره ای كه حاال ديگر رسما 
به دوران حضورش در اين باشــگاه پايان داده و 

برای يک چالش اروپايی آماده می شود.
بين ديده  شدن و به چشم آمدن، مرز باريكی 
برای علی عليپور وجود داشــت. مــرزی كه با 
گل زنی در دربی پايتخت برداشــته شــد. او در 
تعطيالت نيم فصل ليگ چهاردهم به پرسپوليس 
پيوست. خريدی كه اصال تصور نمی شد قرار است 
سرنوشت خط حمله باشگاه را برای مدتی تغيير 
بدهد. علی اولين گلش برای قرمزها را روبه روی 
نفت مسجدسليمان به ثمر رســاند اما اين گل 
برای تبديل شــدن او به مهره محبوب هوادارها 
كافی نبود. علی هنوز روی نيمكت می نشست 

و يک مهره كامال ثابت برای پرســپوليس نبود 
اما در آخرين هفته فصل با يک ضربه سر، توپ را 
از خط دروازه وحيد طالب لو عبور داد تا قهرمان 
دربی لقب بگيرد. علی ســال های سختی را در 
پرسپوليس پشت سر گذاشت و هيچ وقت به اندازه 
توانايی های واقعی اش، مورد ستايش قرار نگرفت. 
از آن جايی كه اولين قرارداد او با اين باشگاه رقم 
بسيار پايينی داشت، مديران پرسپوليس هرگز با 
او مثل يک سوپراستار برخورد نكردند. هر چند كه 
آمار او در زمين، شبيه يک سوپراستار بود. سرخ ها 
هرگز قرارداد مدنظر عليپور را فراهم نكردند. با 
اين حال او تا آخرين روز از آخرين قراردادش در 
باشگاه ماند و به سراغ رفتارهايی مثل فسخ يک 
طرفه قرارداد نرفت. او روزهای فوق العاده ای را در 
تركيب پرسپوليس سپری كرد. از تبديل شدن 
به زوج مهدی طارمــی در خط حمله تا انتخاب 
شدن به عنوان بهترين جانشــين برای مهدی 
طارمی در پست مهاجم مركزی و از زدن چهار 
گل در شهرآورد كه دو گل »ســه امتيازی« در 
بين شان ديده می شود تا درخشش خيره كننده 
در ليگ قهرمانان آســيا. علی با پرسپوليس به 
چهار قهرمانی متوالی ليگ برتر رسيد. او يكی از 
هفت بازيكنی بود كه در جريان همه اين جام ها، 

كنار پرسپوليس ايســتادند و در هيچ شرايطی 
باشــگاه را ترک نكردند. در روزهای محروميت 
باشــگاه نقل و انتقاالت، علی عليپور بيشترين 
فشار ممكن را تحمل كرد. چراكه او هر هفته بايد 
برای تيم به ميدان می رفت و در همه ۹0 دقيقه ها 
بدون تعويض، پيراهن تيم برانكو را بر تن داشت. 
موفقيت های بزرگ سرخ ها در اين سال ها، بدون 
اين مهاجم هميشه آرام و هميشه تشنه گل زنی 
به دست نمی آمد. بازيكنی كه حاال قرمزها را ترک 
می كند. چراكه مديران باشگاه، به جای تمديد 
قرارداد با ستاره های كليدی خط حمله، مشغول 

خريد مهره های متوسط هستند.
نقطه اوج علی عليپور در لباس پرسپوليس را 
می توان جدال رفت با السد در مرحله نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا دانست. جايی كه اين بازيكن 
با يک اســتارت فراموش نشــدنی در استاديوم 
خانگی الســد، برای تيمش پنالتی گرفت و در 
نهايت خونسردی، همان ضربه را به گل تبديل 
كرد. اگر آن استارت را از جريان دو ديدار قرمزها با 
السد حذف كنيم، پرسپوليس عمال شانسی برای 
صعود به فينال ليگ قهرمانان نداشته است. او در 
آن لحظه خاص درست همان كاری را انجام داد 
كه يک بازيكن بزرگ انجام می دهد. او يک تنه 
بار تيم را به دوش كشيد و در سرنوشت سازترين 
لحظه، ژاوی و هم تيمی ها را به حذف نزديک كرد. 
اگر ژاوی در نزديک ترين فاصله با قهرمانی آسيا 
نتوانست چنين موفقيتی به دست بياورد، دليل 
اصلی  اين اتفاق علی عليپور بود. بازيكنی كه نه 

پس از درخشش در ليگ قهرمانان و نه حتی بعد 
از آقای گلی ليگ برتر، رفتارش را عوض نكرد. نه 
مدل موها را تغيير داد و نه در اينســتاگرام اليو 
پرسروصدا گذاشت. نه از باال به تيم نگاه كرد و نه به 
هوادارها هيس نشان داد. اين وسط، علی روزهای 
نااميدكننده ای هم داشت. او در دقايق اول ديدار 
رفت فينال ليگ قهرمانان، يک بخت فوق العاده 
را خراب كرد و همين فصل در ليگ برتر، با يک 
پنالتی چيــپ روبه روی ماشين ســازی تبريز 
هواداران تيمش را به نقطه اوج عصبانيت رساند. 
با اين حال شمار روزهای بد اين ستاره در مقابل 
روزهای خوب او، كامال ناچيز به نظر می رسند. 
عليپور بهترين گل زن پرسپوليس در تاريخ ليگ 
برتر به شمار می رود و اين دستاورد، اصال ساده به 

دست نيامده است.

حتی در  زمان جدايی از پرسپوليس، ادبيات 
عليپور تند و هجومی به نظر نمی رســد. او به 
شكلی مســالمت آميز از باشــگاه جدا شده و 
احتماال سرنوشــتش را در اروپا دنبال خواهد 
كرد. بزرگ ترين مشكل قرمزها پس از جدايی 
ترابی و عليپور، مشكل گل زنی خواهد بود. آنها 
دو گل زن برتر فصل گذشته را از دست داده اند. 
جدايی اين دو ستاره آنقدر مهم به نظر می رسد 
كه يحيی را از همين حاال به جدايی از نيمكت 
تيم عالقه مند كرده اســت. علی در اين سال ها 
هرگز به شــكلی ســزاوارانه مورد تمجيد قرار 
نگرفت اما شايد پس از جدايی او، مديران باشگاه 
متوجه شــوند كه چه اســتعدادی را از دست 
داده اند. آن هم بدون اينكه حتی يک يورو درآمد 

از اين انتقال داشته باشند.

نگاهی به دوران حضور علی علیپور در پرسپولیس

قاتل متواضع آقای ژاوی!

زالتکو از سپاهان به االهلی 
قطر رفت و سپس روی 
نیمکت دیناموزاگرب 

نشست. برای این مربی 
اما بازگشت دیگری هم در 
کار بود. او دوباره سرمربی 
طالیی های اصفهان شد و 
این بار نتوانست به نتایج 

موردعالقه اش دست پیدا 
کند. زالتکو پس از آن به 
عنوان سرمربی تیم ملی 

امید در نظر گرفته شد

برانکو حدود 9 سال از 
فوتبال ایران دور بود و در 

این دوره زمانی به دلیل 
مشکالت مالیاتی، حتی یک 

بار هم به ایران سفر نکرد 
اما باالخره برگشت و این 
بار هدایت پرسپولیس را 

پذیرفت. تصمیمی که یک 
دوره باشکوه را برای این 
باشگاه و این مربی رقم زد
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