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از برانكو و شفر تا توشاك و سرجيو

خارجيهاي آشنا و غريبه ليگ هجدهم

هجدهمين دوره مس��ابقههاي ليگ برتر فوتبال كش��ور در حالي از  4مرداد شروع ميشود كه از  16تيم
حاضر در عرصه  12باشگاه با س��رمربيان ايراني پا به ميدان ميگذارند و چهار تيم ديگر از كادرهاي فني
خارجي بهره ميگيرند.
تيمهايي كه در فصل پيش رو با سرمربياني خارجي به ميدان ميآيند ،سرخابيهاي پايتخت ،قرمزهاي
تبريز و طالييهاي آباداني هس��تند .پرسپوليس را مثل تمامي  3فصل گذشته برانكو ايوانكوويچ كروات
هدايت ميكند ،براي دومين فصل متوالي س��كانداري در جمع آبيهاي پايتخت با وينفرد شفر آلماني
اس��ت ،تراكتورسازي به جان توش��اك ولزي روي آورده اس��ت و صنعت نفت آبادان هم با هدايت پائولو
سرجيوي پرتغالي به صحنه خواهد آمد.
رسم كهن
ب��راي قرمزهاي تبريزي رويكرد به مربيان خارجي به يك رس��م كهن تبديل ش��ده اس��ت .از واس��يلي
گومب��اي رومانيايي كه زمامدارياش در تبريز به  3دهه پيش برميگردد و دو نوبت را دربرگرفت تا توني
اوليويراي پرتغالي كه بسيار محبوب شد و س��ه بار در تراكتور به سرمربيگري رسيد تا ارطغرول ساغالم
تركيهاي كه فقط نيم فصل دوم ليگ هفدهم را در تبريز گذراند ،پيشينه محبوبترين باشگاه آذربايجان
ش��رقي سرش��ار از مربيان خارجي اس��ت كه علم روز را به تبريز آورده و گاهي جام و مقامي هم كس��ب
كردهاند اما در اكثر موارد دس��ت خالي ماندهاند و مثل مربيان وطن تراكت��ور را در اهم به هدف بزرگش
كه همانا قهرماني در ليگ است نرساندهاند .به
واقع اگر كسب جام حذفي با هدايت اوليويرا در
چهار س��ال پيش باالترين دستاورد يك مربي
خارجي در تبريز بوده اس��ت ،امي��ر قلعهنويي
با رهنمونك��ردن تراكتوريها ب��ه مقام نايب
قهرماني ليگ در  5س��ال پيش اولين موفقيت
مهم را در اين زمينه شامل حال تبريزيها كرد
و اين چيزي بود كه اوليويرا نيز س��ه فصل پيش
تكرار كرد .پيشبيني حاصل كار جان توشاك
در تبريز بس��يار سخت اس��ت زيرا او برخالف
اوليوي��را و گوجا (و همچون س��اغالم در فصل
گذشته) براي اولين بار اس��ت كه ليگ ايران را
تجربه ميكن��د و به تبع آن كار برايش بس��يار
دش��وار خواهد بود و پيش��ينه طوالن��ي او در
بريتانيا و به ويژه اس��پانيا و نام پرطمطراقاش
به تنهايي براي حل مش��كالتش در ليگ ايران
كفايت نخواهد كرد.
براي برانكو فرق ميكند
ماج��را ب��راي برانك��و كه س��ه فص��ل كامل و

همچنين در دو ماه و نيم پاياني ليگ چهاردهم
در پرسپوليس مربيگري كرده فرق ميكند و او
حاال هم��ه زواياي فوتبال ايران را ميشناس��د
و به لطف س��ابقه حدودا ً 7س��الهاي كه در تيم
ملي ايران ابتدا به عنوان دستيار اول ميروسالو
بالژويچ و س��پس س��رمربي آن تيم داش��ت با
مناسبات و نيازهاي موجود به خوبي آشنا است
و با اين كه پرس��پوليس چند جداش��ده عمده
و تاثيرگذار مثل محس��ن مس��لمان و فرش��اد
احمدزاده داش��ته و همچنان از حق خريدهاي
تازه محروم است ،ميتواند بيشترين مهره را از
كمترين شرايط موجود بگيرد.
رودررو با انتقالها
چنين وضعي ابعاد بس��يار كمت��ر براي وينفرد
شفر از اس��تقالل هم صدق ميكند و چون او از
هفته نهم ليگ هفدهم زمامدار اين تيم ش��د و
آبيها را ازاواخر ج��دول ردهبندي ليگ برتر تا
رتبه س��ومي آن ارتقا بخشيد و اس��تقالل را قهرمان جام حذفي هم كرد ،مربياي نشان ميدهد كه آبيها
ميتوانند روي او براي ليگ هجدهم نيز تمام و كمال حس��اب كنند .ش��فر  69س��اله هم با مشكل تمديد
نشدن قرار داد تعدادي از مهرههاي كليدي تيمش در روزهاي اخير و تاخير افتادنهاي مكرر در اين زمينه
و احتمال كوچ آنها به ليگهاي خارجي مواجه بوده و چون امثال اميد ابراهيمي ،سرورجباروف و البته تيام
نيز در اي��ن چرخه حضور دارند اين موضوع و معضل را اصال نميتوان كوچك ش��مرد .يا اين حال حوادث
فصل پيش و نوع اش��راف شفر بر مسايل مختلف و شكل ساماندهي تيمش به گونهاي بود كه نشان داد اين
مربي مس��ن اما همچنان كارآمد آلماني براي اين انتقاله��اي احتمالي و تبعات آن نيز برنامههايي دارد و
آماده تسليمشدن نيست.
آبادان مثل تبريز
ش��رايط پائولو س��رجيوي پرتغالي در صنعت نفت مثل موردي اس��ت كه در مورد جان توشاك در تبريز
برش��مرديم .نفتيهاي آب��ادان هم البته س��ابقه كار با مربيان خارج��ي و منجمله پرتغال��ي و همچنين
برزيلي را در گذش��ته دور و نزديك دارند و اصوال ش��عار «آبادان ـ برزيلته» از همان ريش��ه و سبك و مدل
مش��ابهي ميآيد كه در فوتبال آبادان و كش��ورهاي فوق ميتوان س��راغ كرد و از فرهنگهاي ورزشياي
نش��ات ميگيرد كه س��نخيتهاي رفتاري و فرهنگي آش��كاري با يكديگر دارند .با اين حال اين آشنايي
و همس��ويي قديمي نيز س��ندي بر توفيق س��رجيو در اولين مرتب��ه حضورش در فوتبال ايران و اس��تان
خوزستان نيست و صبر اندك مردم شريف و شيفته فوتبال جنوب براي ثبت نتايج مثبت و مهلت كمي كه
به مربيان منتخب براي اين مهم ميدهند (و مش��ابه آن در تبريز هم برقرار است) كار سرجيو را در آبادان
ب��ه ان��دازه كار توش��اك در تبري��ز س��خت ميكن��د و آنه��ا اص�لا از مصونيت��ي برخ��وردار نيس��تند
كه برانكو و ش��فر در تهران براي خود فراهم آوردهاند .اين بازي ويژهاي است كه شايد عاقبت خوشي براي
آنها نداشته باشد
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