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ورزشي

وطن امروز شماره 1372

چهارشنبه اول مرداد 1393

اخبار

بارسای جدید؛ مسی جدید

وعدههای شیرین لوئیس انریکه

اسپانسرپرسپولیس
در آستانه فسخ قرارداد

ش��ایعهای جدی در باش��گاه پرس��پولیس
ب��ه گوش میرس��د؛ پای��ان همکاری ش��رکت
بهنامپیش��رو کی��ش ،اسپانس��ر رس��می
قرمزها .ش��رکت بهنام پیش��رو ک��ه در جریان
خصوصیس��ازی دولتی پرسپولیس جلو آمد و
به قصد حمایت از پرس��پولیس قراردادی باالی
 20میلیارد تومان با قرمزها امضا کرد ،حاال بنابر
اخبار موث��ق موجود در باش��گاه مایل به ادامه
همکاری با قرمزپوش��ان نیست .سررسید چک
بعدی آنها به مبلغ  5میلیارد تومان فرداس��ت
که هنوز مش��خص نیست آنها این چک را پاس
میکنند یا نه؟! از آنجایی که پرس��پولیس تیم
پرحاش��یه ،پرمشکل و همیش��ه گرسنه است،
اسپانس��ر پرسپولیس ظاهرا از س��رمایهگذاری
اولیه خود راضی نبوده و احساس میکند سودی
از این حضور چند میلیارد تومانی عایدش نشده
و نمیشود .بویژه که موضوع قراردادهای دوره
محم��د رویانیان با اسپانس��ر روی این پیراهن
دس��ت این ش��رکت را برای جذب آگهی بسته
اس��ت و اساسا مش��خص نیس��ت آنها چگونه
میتوانند در پرس��پولیس به درآمدزایی برسند.
این خبری است که احتمال تکذیب شدنش هم
وجود دارد چ��را که برای مدیران وزارت ورزش
عقبنش��ینی اسپانسر پرسپولیس یک شکست
بزرگ محسوب میش��ود و شاید آنها همه کار
بکنند تا اس��ب زین ک��رده قرمزها خالی نکند.
باید در انتظار اعالم خبر رس��می شرکت بهنام
پیشرو کیش در این باره بمانیم.

کیروش امیدوار از ایران رفت

کارلوس کیروش راضی از توافق با فدراسیون
فوتب��ال و امیدوار به آینده ،ایران را ترک کرد.در
حالی که پ��س از اعالم توافق کلی فدراس��یون
فوتبال و کارلوس ک��یروش ،این مربی پرتغالی
هنوز درباره چند موضوع ابهام و دغدغه داش��ت
اما بعد از  2جلسهای که با علی کفاشیان ،رئیس
فدراس��یون فوتبال برگزار ک��رد ،درباره آنها هم
به نتیجه رس��ید و با برطرف ش��دن ابهامهایش
آماده تمدید قراردادش با فدراس��یون ش��د.یکی
از دغدغههای کیروش موضوع سرپرس��تی تیم
ملی بود که ظاهرا پس از جلساتی که با کفاشیان
داش��ته ابهامهای��ش در این باره برطرف ش��ده
و ش��رایط را برای ش��روع یک کار خوب در تیم
ملی بسیار مساعد دیده است.این مربی پرتغالی
تا  31ج��والی ( 9مرداد) با فدراس��یون فوتبال
ایران قرارداد دارد و هم��واره در مصاحبههایش
تاکی��د میکرد ت��ا پایان ق��راردادش در خدمت
فوتبال ایران خواه��د بود و برای تداوم همکاری
ه��م مذاکره میکند ام��ا او هیچ وقت قاطعانه از
امض��ای قراردادش س��خن نمیگفت ت��ا اینکه
پس از آخرین صحبت با کفاش��یان در عصر روز
یکشنبه (پس از جلسه با مسؤوالن سازمان لیگ)
ابهامهایش برطرف شده و گفته است در بازگشت
به ایران قراردادش را امضا میکند .او میخواهد
تعاریف حقوقی بعضی از بندهای قراردادش را با
وکیلش هماهنگ کند .کیروش در گفتوگوی
کوتاهی با خبرنگار ایس��نا در پاسخ به این سؤال
ک��ه چقدر احتمال دارد او برای هدایت تیم ملی
ایران به ته��ران بازگردد ،گفت :امیدوارم که این
اتفاق بیفتد!

رحیمی:
اموال پرسپولیس توقیف نشده

علیرض��ا رحیم��ی میگوید اموال باش��گاه
پرسپولیس توقیف نشده است.مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس در گفتوگویی درباره توقیف اموال
این باشگاه به خاطر شکایت کشتیگیران ،اظهار
کرد :چه کسی این موضوع را گفته است؟ اموال
دولتی را که نمیشود توقیف کرد .اتفاق خاصی
نیفتاده و همه چیز در باش��گاه پرس��پولیس به
خوب��ی پیش م��یرود .رحیم��ی در واکنش به
ای��ن صحب��ت سیاس��ی ،رئیس هی��ات مدیره
پرس��پولیس که گفته او برای رفع این مش��کل
حتی به کالنتری هم رفته است ،گفت :خیر .من
هیچ جا نرفتهام و تعهدی هم ندادهام .اگر شما
از من میپرس��ید میگویم اموال باشگاه توقیف
نشده است.

پوالدی بزودی راهی اروپا میشود

«اس��کای اس��پورت» از مهرداد پوالدی به
عنوان یک��ی از بازیکنانی که بزودی راهی اروپا
میش��وند ،نام برد .س��ایت ش��بکه تلویزیونی
اسکای اس��پورت در گزارشی نوش��ت :مهرداد
پ��والدی در جامجهانی بیس��تم عملکرد خوبی
با تیم ملی ایران داش��ت و توانس��ت بازیهای
زیبایی را از خود ب��ه نمایش بگذارد .او به طور
میانگی��ن در هر ب��ازی ای��ران  6/3تکل موفق
داش��ت که نش��ان میدهد در کارهای دفاعی
بسیار موفق بوده است .با این وجود او هنوز در
لیگ ایران بازی میکند و نتوانسته راهی تیمی
در اروپا شود .عملکرد خوب پوالدی باعث شده
تا این بازیکن ایرانی مدنظر تیمهای اروپایی قرار
گیرد ،اما این انتقال هنوز نهایی نش��ده اس��ت.
ایران در اولین دیدار خود در جامجهانی 2014
برزیل برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و
سپس با گل دقیق ه  91لیونل مسی به آرژانتین
باخت .پوالدی در این دو مسابقه عملکرد خیلی
خوبی داش��ت ،اما در بازی سوم که ایران برای
گل زدن جلو کش��یده بود ،نتوانست به تنهایی
مانع فروپاشی درواز ه ایران شود.

گزارش «وطن امروز» از سردرگمی استقالل و پرسپولیس

ورزشگاه آزادی متری چند؟
حسین جوادی

تنه��ا جای��ی ک��ه میتوان��د یکش��به افزایش
 900درصدی به وجود بیاید ورزش ایران است.رقم
قرارداد ورزش��گاه آزادی که زیر نظر شرکت توسعه
و نگه��داری و تجهی��ز مدیریت میش��ود برای هر
بازی  270میلیون در نظر گرفته ش��ده بود .تقریبا
عددی که اگر هر کس��ی بش��نود دود از مخیلهاش
بلند میشود .چیزی که هفته پیش از طرف مدیران
ورزشگاه آزادی برای تیمهای استقالل و پرسپولیس
مطرح شد شبیه این بود که شاید بازیها قرار است
در ورزشگاهی در اندازههای امارات لندن یا سانتیاگو
برنابئو برگزار شود با همان امکانات! البته فقط کافی
بود این دو باش��گاه ب��رای این رقم نجومی و تخیلی
اعت��راض کنند ت��ا همه چیز یکباره س��یر نزولی به
خود بگی��رد و از رقم  270میلی��ون به  50میلیون
تغییر کند .اعالم کوچ کردن این دو باش��گاه بزرگ
و پرهوادار به سمت ورزشگاه تختی مدیران شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را ترساند تا فیتیله
را پایین کشیده و دست از طمع کردن بردارند .اینجا
س��والی پیش میآید که چرا چنین شرکت دولتی
که ردیف بودجه مش��خصی از س��وی وزارت ورزش
برایش تعیین شده میخواهد باشگاهها را سر کیسه
کند؟ واقعا چه کسی است که نداند ورزشگاه آزادی
از حداقل امکانات رفاهی برخوردار اس��ت،گفتن این
مس��اله و مشخص ش��دن آن فقط با یک بار رفتن
به این ورزش��گاه برایتان مس��جل میشود .آنوقت
مس��ؤوالن مربوط خیلی راحت چنین رقم نجومی
را مط��رح میکنند و بعد از فش��ارهای ایجاد ش��ده

ناگهان تغییر روش میدهند! این یعنی نوبرانهترین
میوه مدیریت در ورزش که نمونهاش در هیچ کجای
جهان نیس��ت جز ورزش ما! نکت��ه قابل توجه این
است که رقم قرارداد در فصل پیش  40میلیون بود
و ق��رار بر ای��ن بود که هر س��ال  20درصد افزایش
قیمت داش��ته باش��ند که این  20درصد به حساب
آنها ش��ده  50میلیون! واقعا در هر بند این نوش��ته
آنق��در باید از عالمت تعجب اس��تفاده کرد که متن
کلی گزارش خراب میش��ود ولی چارهای نیس��ت
وقت��ی چنین س��وءمدیریتی در ورزش رخ میدهد
نمیدانید که به کدام س��و باید پن��اه ببرید .واقعا با
این حساب و کتابها فکر میکنید ورزشگاه آزادی
ب��رای یک بازی لی��گ متری چند تمام میش��ود؟
براساس اعالم مسؤوالن ورزشگاه آزادی ،اگر هزینه
بازی در اس��تادیوم اصلی ایران ۲۷۰میلیون حساب
میش��د به ازای  ۲۲بازیک��ن درون میدان ،بابت هر
بازیک��ن ۱۲میلیون و ۲۷۲ه��زار و  ۷۲۷تومان اخذ
میشود و به ازای مس��احت زمین استادیوم آزادی،
مت��ری ۳۵هزار و  ۶۴تومان اجاره دریافت میش��ود
که ب��ا نگاهی ریزت��ر ،دقیق��های ۳میلیونتومان به
جیب فدراس��یون میرود .با این حال اگر اس��تقالل
و پرس��پولیس ،دولتی هستند و ورزشگاه آزادی هم
در زمره اموال دولتی محس��وب میش��ود ،احتماال
دعوا سر لحاف مالنصرالدین است و بنیان مشخصی
ندارد و از هم��ه جالبتر اینکه فدراس��یون فوتبال
و س��ازمان لیگ خیل��ی راحت بار مالیش��ان ر ا به
س��مت وزارت ورزش س��وق میدهند و از نظر آنها

راحتترین راه ممکن حل کردن مشکالت از سمت
وزارت ورزش اس��ت ،پیشنهادهایی که از سوی تاج
و کفاش��یان مطرح ش��ده بود بوی همین استدالل
را میدهد .کفاش��یان اعتقاد داشت این رقم (270
میلیون) غیرکارشناس��ی بوده و در توان باشگاههای
استقالل و پرسپولیس نیست .کفاشیان به  2باشگاه
استقالل و پرسپولیس پیشنهاد کرد در صورتی که
چنی��ن رقمی واقعا مطرح ش��ده ،دیدارهای خود را
به دیگر ورزشگاههای تهران انتقال دهند .همچنین
مهدی تاج که به نظر میرسد با مسؤوالن استادیوم
آزادی نی��ز اختالف��ات زیادی دارد ،به س��رخابیها
پیش��نهاد میدهد ورزشگاه دیگری را برای میزبانی
در آن در بازیهای خانگی به س��ازمان لیگ معرفی
کنند .با این اوصاف به نظر میرس��د س��ازمان لیگ
نیز حاضر به پرداخت مبلغی بابت تبلیغات محیطی
و بلیتفروش��ی به ورزش��گاه آزادی نیست ،اگر چه
تاج تنها راهکار حل این مشکل را دخالت مسؤوالن
وزارت ورزش دانسته است.
■■جنگ بر سر هیچ و پوچ
مصطفی مدبر درباره  4برابر ش��دن اجارهبهای دو
اس��تادیوم ورزش��ی آزادی و تختی به س��ایت وزارت
ورزشوجوانان گفته بود درست نیست که این موضوع
را به این ش��کل مطرح کنیم چراکه اجاره اس��تادیوم
آزادی سال قبل  45میلیون تومان بود که ساالنه 20
درصد افزایش دارد و امسال حدود  50میلیون تومان
خواهد بود.وی با اشاره به رقم  270میلیونی اجارهبهای
ورزش��گاه آزادی که پیش از این اعالم شده بود ،بیان

کرد :ب��ه این دلیل که ما بودجه عمومی نداریم ،برای
س��رپا نگه داشتن این مجموعهها که در واقع سرمایه
ملی محسوب میش��وند باید از مسیر گرفتن اجاره و
حقوق قانونی جلو برویم .مدیرعامل ش��رکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزش��ی با بی��ان اینکه اجارهبهای
 50میلی��ون تومانی بدون در نظ��ر گرفتن تبلیغات
محاس��به شده اس��ت ،عنوان کرد :تیمهای استقالل،
پرس��پولیس و هر تیم لیگ برت��ری که بخواهد در 2
اس��تادیوم آزادی و تختی بازی کن��د باید این هزینه
را بپ��ردازد و در واقع هزینه  50میلیون تومانی صرف
سرویسدهی به خود تیمها ،آب ،برق ،بازسازی چمن،
نور و ...میش��ود .افزایش بی��ش از  50میلیون تومان
به اجارهبهای اس��تادیومها مربوط به تبلیغات و درآمد
بیشتر فوتبال در این فصل است ،چراکه سازمان لیگ
همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ،اقدام ب��ه اجاره دادن تبلیغات دور زمین
اس��تادیوم آزادی با مبلغ  160میلی��ارد تومان کرده
اس��ت .براساس آییننامه س��ازمان لیگ ،سهم مالک
زمین از تبلیغات باید پرداخت شود« .ارقام عنوان شده
توسط شرکت توس��عه در واقع شامل آگهیهای دور
زمین و اجارهبه��ای مجموعه یکصدهزار نفری آزادی
و تختی است» با احتساب آگهیها و اجارهبها ،رقمی
مع��ادل  270میلیون تومان اجارهبه��ای برگزاری هر
مسابقه میشود که اگر طرف قرارداد ما ،سازمان لیگ
باش��د این رقم باید به طور کامل پرداخت شود و اگر
طرف حساب ما تیمها هستند رقم حدود  50میلیون
تومان است و مابقی از سازمان لیگ اخذ خواهد شد.

س�رخی س�وله :انقالب و تحول در بارس�لونا از ماه
گذش�ته آغاز ش�ده و هنوز هم ادامه دارد .این تیم
در همه پستها تغییراتی داش�ته و خواهد داشت
و انریکه مرب�ی جدید این تیم نیز در مصاحبه آخر
خود وعده یک بارس�ای کامال متفاوت با ایدههایی
جدید در فصل جاری را داد .بارس�ایی جدید با یک
مس�ی جدید و متفاوت .لئو مسی پاسور؛ لئو مسی
گلزن .اینها  2وجه متفاوت بازی لئو مسی هستند.
بازیکنی که بارها و بارها به سبب درخشش در گلزنی
و دادن پاس گل به عنوان بهترین بازیکن بازیها و
تورنمنتهای مختلف انتخاب شده است .در فصول
اخیر ش�اید هیچ بازیکنی به اندازه او نتوانس�ته به
عن�وان ی�ک  9کاذب در امر گلزنی موفق باش�د .با
انتخاب لوئی�س انریکه به عنوان س�رمربی جدید
بارس�ا و نیز خرید لوئیس س�وآرز ،به نظر میرسد
که برای مس�ی پستهای جدیدی در بارسا تعریف
خواهد شد .هدف از این کار به گفته انریکه ،استفاده
بیشتر از اس�تعداد مسی و بازدهی بیشتر او در امر
گلزنی و دادن پاسهای نهایی به مهاجمان تیم است.
انریکه در مصاحبه آخر خود صراحتا اشاره کرد که
بارسای او برای حریفان قابل پیشبینی نخواهد بود و
او بهخاطر فلسفه بارسا و سیستم همیشگی این تیم
4-3-3؛ از سیستمهای دیگر صرفنظر نخواهد کرد.
بدین منظور انریکه برای اس�تفاده بهینه از مسی 2
راه حل تعریف کرده است .یکی استفاده از مسی به
عنوان مهاجم کاذب ،پشت نیمار و سوآرز و نزدیکتر
از همیشه به محوطه جریمه و دور از جناحین است.
مسی پشت  2مهاجم اصلی همراه با  3هافبک دیگر
ش�کل یک لوزی را میس�ازند و دومی استفاده از
سیستم .4-2-3-1در سیستم دوم سوآرز مهاجم
هدف خواهد بود و مس�ی ،اینیستا و نیمار جلوتر از
بوسکتس و ماسکرانو بازی خواهند کرد .مسی بین
اینیس�تا و نیمار دقیقا پشت س�وآرز بازی خواهد
کرد .در هر دو سیستم به مسی توپهای بیشتری
میرس�د و او میتواند به روند مثبت خود در گلزنی
و دادن پ�اس گل ادام�ه دهد ،ب�دون اینکه مجبور
باش�د در تله مدافعان حریف اسیر ش�ود .از فصل
 2008مس�ی ب�رای بارس�ا  312گل زده و  111پاس
گل داده است؛ بیشتر از هر بازیکن دیگری .انریکه
بهخوبی از این امر آگاه است و نمیخواهد تحت هیچ
شرایطی مسی فدای حضور سوآرز در ترکیب بارسا
شود .به نظر میرسد که در بارسای جدید ما مسی
جدیدی را نیز ش�اهد خواهیم ب�ود حداقل انریکه
بارها ب�ر این ام�ر تاکید
داشته است.
منبع :موندو دپورتیوو

چرا آلمان سزاوار قهرمانی بود؟

دیواری که فرو ریخت
اولی هس�ه :یوآخیم لو تقریب ًا یک ساعت پس از قهرمانی
تیمش در جامجهانی  2014گفت« :هیچکسی به اندازه
ما س�زاوار کس�ب این قهرمانی نبود ».هوادارانی
ک�ه از تلویزیون خانههایش�ان داش�تند بازی
را تماش�ا میکردند هم نمیتوانس�تند بیشتر
از ای�ن با حرفهای لو موافق باش�ند چون آنها
دقیقا میدانستند که او دارد از چه چیزی حرف
میزند .لو درباره فینال یا تورنمنت حرف نمیزد.
او از  8سال گذشته میگفت .زمانی که او در ادامه
مصاحبهاش گفت این قهرمانی مرهون تالشهایی است
که از  8سال پیش آغاز شد ،شنوندگان حرفهایش به یاد خاطره تلخ و دردناک
ناکامی مرحله نیمهنهایی جام جهانی 2006در خانه افتادند و صحنه تک گل اسپانیا
به آلمان در فینال یورو  2008از پیش چشمانشان گذشت .آنها به جام جهانی 2010
فکرمیکردند،زمانیکهدلفریبترینتیمژرمنهابااختالفیناچیزبهاسپانیاباخت
و از رسیدن به فینال بازماند.آخر از همه نیز خاطره غمانگیز شکست به ایتالیا در
نیمهنهایی یورو 2012برایشان تداعی شد که زخمش هنوز کامل التیام نیافته بود.
به خاطر همه اینها بود که آنها هنگام شنیدن حرفهای لو سرشان را به نشانه
تایید تکان میدادند .بله ،هیچ کسی بیشتر از آلمان الیق قهرمانی در جام
جهانی نبود .اما درباره بقیه چطور؟ درباره تمام چیزهای دیگری که مردم
سایر کشورها از ما نویسندگان و خبرنگاران آلمانی درباره جامجهانی
پرسیدهاند و کمتر ملموس بود .درباره سمبلگرایی ،پیام مخفی چه؟
تمام اینها چه معنایی دارند؟ هیچ چیز .این فقط فوتبال است مردم.
حتی نمیتوانم بشمارم تعداد دفعاتی را که درباره این تیم جدید،
جوان و چندفرهنگی بهعنوان نمایندهای از یک کشور از من سوال
پرسیده شده است .سوال خوبی است چون اینطور نشان میدهد
که خیلیها تاثیر این فاکتورها را بر عملکرد تیم میدانند .مسلما
ای�ن طرز تفکر در ذهن مردم زیادی وجود داش�ت ،زمانی که
تیم زیر  21سالههای آلمان در سال  2009قهرمان اروپا شد.
 6بازیک�ن از آن تی�م در همان تیمی بودند که در ماراکانا
براب�ر آرژانتین ب�ازی کردند و این هم�ان چیزی بود که
وولفگان�گ نیرزباخ ،رئیس فدراس�یون فوتبال آلمان با
افتخار به آن اشاره میکرد .مهمتر از آن اما ساختار تیم
 2009ب�ود .بازیکنان آن تیم ،ن�ژاد و ملیتهای مختلفی
داش�تند( :آندریاس یک) روسیه( ،سباستین بوئنیش)
لهس�تان( ،پرومه بواتنگ) غنا( ،دنیس آئوگو و چیندو
ادو) نیجری�ه( ،فابیان جانس�ون) آمریکا( ،گونس�الوو
کاس�ترو) اس�پانیا( ،س�امی خدیرا و آنیس بن هاتیرا)
تونس( ،اشکان دژاگه) ایران( ،مسعوت اوزیل) ترکیه؛
همه این بازیکنان نتوانس�تند به تیم اصلی ژرمنها
راه پی�دا کنند و برخی از آنها حتی تصمیم گرفتند
برای تیمهای ملی دیگ�ری بازی کنند اما به هرحال
آن تیم ،چندملیتیترین تیمی بود که به نمایندگی از

آلمان در یک تورنمنت حضور پیدا میکرد و به طور گسترده بهعنوان نمایندهای
برای تغییر اجتماعی محس�وب میش�د4 .بازیکن از آن تیم همچنین مهرههای
کلیدی تیم ملی آلمان بودند و در جامجهانی  2010آفریقای جنوبی حضور داشتند؛
نویر ،بوآتنگ ،اوزیل و خدیرا.این بدان معناست که اگر آلمان در آفریقای جنوبی
تا کس�ب عنوان قهرمانی پیش میرفت و قهرمان میشد ،کمی نمادگرایی به آن
پی�روزی گره میخورد .مردم به آن تیم نگاه میکردند و موفقیت آنها را موفقیت
یک جامعه کام ً
ال چندملیتی میدیدند ،اکنون اما پس از گذشت  5سال از آن زمان،
دیگر آن مساله ،موضوع اصلی نیست .چنین مورد مشابهی را میتوان درباره این
واقعیت تکرار شده گفت؛ واقعیتی که میگوید پیروزی در فینال از اهمیت خاصی
برخوردار است چون نخستین قهرمانی این کشور در جامجهانی پس از اتحاد دو
نیمه شرقی و غربیاش بوده است1 .ـ البته ژرمنها  6سال بعد از فروپاشی دیوار
برلین توانسته بودند قهرمان جام ملتها در انگلیس شوند -2 .برخی دیگر از ادوار
جامهای جهانی در این زمینه بسیار مهمتر بودهاند .در سال  2002مهمترین بازیکن
تیم ملی آلمان ،میشائیل باالک اهل آلمان شرقی بود .همین موضوع درباره بهترین
بازیکن میدان ،برند اشنایدر هم صدق میکرد .بازیکنان دیگری هم مانند توماس
لینکه یا ینس لمان بودند که در آن س�وی دیوار برلین به دنیا آمده بودند ،زمانی
که این دیوار هنوز پابرجا بود .در حقیقت یکی از عناصر اصلی برنامه فدراسیون
فوتبال آلمان تالش برای تبدیل کردن تیم ملی این کشور به نمایندهای برای تیم
یک کشور جدید ،صمیمی ،صلحدوست پس از اتحاد دو نیمه غربی و شرقیاش بود
که مسلم ًا در رسیدن به آن موفق بود .حاال  8سال از آن روزهایی که لفظ غربی یا
شرقی شنیده میشد ،گذشته و این  2واژه دیگر بیمعنا هستند .گواه این موضوع
هم این است که اکثریت هواداران عادی تیم ملی آلمان نمیتوانند به شما بگویند
که تونی کروس تنها عضو تیم کنونی آلمان اس�ت که از ش�رق در میان ژرمنها
حضور دارد .او تنها  2ماه پس از فروپاش�ی دی�وار برلین به دنیا آمد .زمانی که لو
گفت قهرمانیاش از  8سال پیش استارت خورد ،مطمئنا داشت به  16سال پیش
فکر میکرد به آگوس�ت سال  1998که فدراس�یون فوتبال آلمان  2برنامه بزرگ
«پرورش اس�تعدادها» را استارت زد .شاید بسیاری از مردم فراموش کرده باشند
اما در واقع این برنامه به لطف توصیه برتیفوگتس آغاز شد 4 .سال بعد فاز دوم و
معروفتر این برنامه آغاز شد و در سال  2002به صورت علنی اعالم و از ماه سپتامبر
به اجرا درآمد .استعدادها اما به تنهایی نمیتوانند برای شما قهرمانی در جامجهانی
را به ارمغان بیاورند بلکه زمانی به درد میخورند که در قالب یک تیم درآیند و به
آنها بگویید که چگونه باید بازی کنند .این همان کاری بود که یورگن کلینزمن و
یوآخیم لو در سال  2004انجام دادند .آنها به تیم ملی آلمان هویت و شیوهای جدید
دادند به طوری که در س�الهای بعد مردم ش�روع به دوستداشتن آلمان کردند،
به همان اندازه که قهرمانان معجزه برن س�ال  1954را دوس�ت داشتند .آلمان در
فاصله س�الهای  2010تا  2012به اوج محبوبیت خود رسید اما در  2سال گذشته
ش�ک و تردیدها دوباره افزایش پیدا کرده بود .زیاد بودند تعداد کارشناسانی که
میگفتند آلمان یاد گرفته چگونه جذاب بازی کند اما فراموش کرده که چگونه باید
ببرد .آنها بازیکنان را به بیانگیزگی متهم میکردند .لو و بازیکنانش اما سرانجام
طرزتفکر اشتباه منتقدان را به آنها ثابت کردند .قهرمانی در جام جهانی در وهله
اول یک پیروزی برای آلمان جدید و متحد چند فرهنگی نبود بلکه یک پیروزی
برای اعتباربخشی به فوتبال جدید آلمان بود.
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