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عشــق و عالقه فراوان به کشــوری دیگر شــاید چنــدان قابل باور نباشــد اما این موضــوع در یکی
از خارجیهــای فوتبال ایران که سالهاســت در کشــور ما فعالیــت میکند ،وجــود دارد .وینکو
بگوویچ ،ســرمربی کروات فعلی تیم دسته اولی گل گهر سیرجان حدود دو دهه است که در ایران
زندگی میکند .در این ســالها بازیکنان یا مربیان خارجی زیادی آمدهاند و رفتهاند اما اینکه یک
مربی  19ســال در یک کشور بماند و به کشور خود بازنگردد ،موضوع عجیبی است .بگوویچ سال
 1378بــه ایــران آمد و هدایت تیم فوالد خوزســتان را برعهده گرفت .او  4ســال در فوالد ماند و
پس از آن به پرســپولیس رفت و یک ســال در تیــم پرطرفدار پایتخت حضــور یافت .این مربی
کروات پس از جدایی از پرســپولیس به مدت یک ســال به امارات رفــت و هدایت تیم الوصل را
برعهده گرفت امــا جدایی او از ایران چندان طوالنی نبود و بگوویچ پس از یک ســال مجدداً به
ایران بازگشــت و به عنوان ســرمربی و مربــی در تیمهای پگاه گیالن ،امید ایــران ،پاس همدان،
آلومینیوم هرمزگان ،پرســپولیس ،مس رفســنجان ،مس کرمان و گل گهر سیرجان فعالیت کرد
و همچنان به دلیل عالقه فراوان قصد خروج از ایران ندارد.

وینکــو بگوویــچ درخصــوص دلیــل حضــور
طوالنــیاش بــه خبرنگار «ایــران» گفــت« :من
ســال  1999وارد ایران شــدم و از آن زمان حدود
 19ســال میگــذرد .در زمــان حضــورم در ایــران
حدود  10سال از جنگ ایران و عراق میگذشت
و در ایــن شــرایط به خوزســتانی آمــدم که مرکز
این جنگ بود اما من هم از یک کشور جنگ زده
(یوگســاوی ســابق) به ایران آمدم و احساسات
مــردم ایران را در آن زمان کامالً درک میکردم.
مردم ایران را خیلی دوست دارم چرا که نسبت
به من احترام خاصی قائل هســتند به این دلیل
از همــان ابتدای حضورم در ایران رابطه بســیار
خوبــی با مــردم برقرار کــردم .طی این ســالها
به رغم پیشــنهادهایی که از باشــگاههای ایرانی
داشــتم ،در ایــران مانــدم .ایــران را کشــور دوم
خودم میدانم».
او ادامه داد« :زمانی که به مدرســه میرفتم،
تاریــخ امپراتوریهای بزرگ دنیا جزو دروس ما
بود و مــن آن زمان ایران را به عنوان یک تمدن
بزرگ شناختم و اطالعات بسیار زیادی در مورد
ایران داشــتم .دیدن کشور بزرگی همچون ایران
یکــی از بزرگترین آرزوهــای من بود و در حالی
کــه هیــچ زمــان فکــرش را نمیکردم کــه روزی
بــه این مهم دســت یابــم ،این اتفــاق افتاد و به
ایــران آمــدم .فرهنگ و تمدن ایــران به بیش از
 3هــزار ســال برمیگــردد و تمــدن ایرانــی جزو
اولین تمدنهای بشری است .مردم ایران بسیار

