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اخبار

زالتان خرید جدید منچستریونایتد
را لو داد

مهاجم س��وئدی شیاطین س��رخ درست
همانند تابستان گذشته خرید جدید تیمش
را ل��و داد .به نقل از اسکایاس��پورت ،یکی از
بازیکنانی که خبرهای زیاد درباره پیوس��تن
او ب��ه منچس��تریونایتد به گوش میرس��د،
ویکت��ور لیندول��ف ،مدافع س��وئدی بنفیکا
است .به نظر میرس��د این بازیکن در نهایت
س��ر از منچس��تریونایتد درخواه��د آورد و
زالت��ان به نوعی این خبر را تایید کرد .زالتان
ایبراهیموویچ در این زمینه گفت :لیندولف به
بازیکن بزرگی تبدیل شده است .او در بنفیکا
خیرهکننده ظاهر شده و بزودی در یک باشگاه
بزرگ بازی خواهد کرد .منچس��تریونایتد در
خ��ط دفاعی خود مش��کالت زی��ادی دارد و
ی اریک بایی باعث ش��ده ژوزه
آس��یبدیدگ 
مورینیو ب��ه دنبال تقویت خ��ط دفاعی خود
در زمستان باش��د .مورینیو به احتمال زیاد با
این مدافع س��وئدی که مشتریان زیادی دارد
قرارداد امضا خواهد کرد.

اظهارنظر جنجالی برلوسکونی
درباره یوونتوس

رئیس باش��گاه میالن واکنشی جنجالی به
سوال درباره چگونگی متوقف کردن یوونتوس در
فوتبال ایتالیا داشت.به نقل از گاتزتا دلو اسپورت،
یوونتوس در  5-6س��ال اخیر قدرت نخست و
بالمنازع فوتبال ایتالیا بوده است .قهرمانی در 5
دوره پیاپی رقابتهای س��ری  Aنشان میدهد
هیچ تیمی یارای رقابت ب��ا یوونتوس را ندارد.
یووه در فصل جاری هم با اختالف زیاد نسبت به
نزدیکترین تعقیبکننده خود در صدر جدول
ردهبندی جا دارد و به نظر میرس��د براحتی از
عن��وان قهرمانی خود دفاع خواه��د کرد .یکی
از تیمهای��ی که یوونتوس تا چند س��ال پیش
آرزو میک��رد ک��ه آن را شکس��ت دهد میالن
اس��ت اما روس��ونری دیگر به ش��کاری آس��ان
برای بیانکونریها تبدیل ش��ده اس��ت .سیلویو
برلوسکونی ،رئیس و مالک باشگاه میالن واکنش
بسیار جالبی به چگونگی متوقف کردن یوونتوس
داشت .او در واکنش به سوال خبرنگار گاتزتا دل
اسپورت که پرسید چگونه میتوان یوونتوس را
متوقف کرد جواب جالب��ی داد و گفت :چگونه
میتوان یوونتوس را متوقف کرد؟ سوال جالبی
بود .تنها راه متوقف کردن یوونتوس عوض کردن
همه داوران است .رئیس باشگاه میالندر حالی
این سخنان جنجالی را بر زبان آورد که قرار است
تیم او در س��وپرجام ایتالیا روز جمعه به مصاف
یوونتوس برود 2 .تیم در فصل جاری رقابتهای
س��ری  Aبه مصاف هم رفتند ک��ه پیروزی با
میالن و شاگردان مونتال بود.

ذوبآهن با پیروزی مقابل گسترش
حریف تراکتورسازی شد

تیم فوتبال ذوبآهن اصفه��ان با پیروزی
مقابل گسترش فوالد تبریز به مرحله نیمهنهایی
ج��ام حذفی راه یافت و حریف تراکتورس��ازی
در ای��ن مرحله ش��د .در ادامه مس��ابقات جام
حذفی فوتبال ،تیم ذوبآهن در تبریز میهمان
گسترش فوالد بود که این مسابقه در نهایت با
نتیجه  ۲بر صفر به سود ذوبآهن خاتمه یافت.
مهدی رجبزاده( )۷۶و احس��ان پهلوان()۸۱
ب��رای ذوبآهن گلزنی کردن��د .به این ترتیب
ذوبآهن به مرحله نیمهنهایی رسید و حریف
تراکتورسازی تبریز در این مرحله شد.

یادداشت

اشتباهات تکراری منصوریان بالی جان استقالل شد

مسیرغلط

آیا افتخاری از استقالل میرود؟

مجمع باشگاه استقالل که سهشنبه هفته
آینده برگزار میشود ،احتماال تغییرات وسیع
مدیریتی را در این باش��گاه ب��ا خود به همراه
خواهد داش��ت .به گزارش ایسنا ،در حالی که
این روزها اس��تقالل شرایط خوبی را پشتسر
نمیگ��ذارد و انتقادات از ای��ن تیم باال گرفته
اس��ت ،ظاهرا نتیجه بازی با تیم س��پاهان در
آینده این تیم نقش بس��زایی دارد .اس��تقالل
یکشنبه هفته آینده باید به مصاف سپاهان برود
و نتیج��ه این دیدار از اهمیت زیادی برخوردار
اس��ت ،چرا که  2روز بعد از این بازی ،مجمع
باشگاه اس��تقالل با حضور وزیر ورزش برگزار
میش��ود و در این مجمع احتم��اال تغییرات
وسیعی در اس��تقالل رخ خواهد داد .براساس
اطالع خبرنگار ایس��نا ،به نظر میرس��د این
تغییرات نهتنها ش��امل هیاتمدیره میشود
بلکه حتی ممکن است مدیرعامل استقالل را
نیز دربر بگیرد .به عبارت دیگر مجمع ساالنه
باشگاه استقالل که روز سهشنبه برگزار خواهد
شد میتواند با خود تغییر مدیرعامل استقالل
را نیز به همراه داشته باشد.

پنجشنبه  2دی 1395

س��رمربی آبیها با تک��رار اش��تباهات دیدار با
تراکتورس��ازی عامل اصلی حذف استقالل از جام
حذفی ب��ود .علیرضا منصوریان یک ب��ار دیگر در
بازیهای بزرگ شکس��ت خورد تا آرامش این تیم
بع��د از پیروزی برابر پدیده خیل��ی زود جای خود
را ب��ه بحران بدهد .هر چند علیرضا منصوریان در
نشس��ت خبری بعد از بازی گف��ت که در روزهای
س��خت باید تنها تالش کرد اما به نظر میرسد او
در روزهای سخت بیشتر عالقه به تکرار اشتباهات
دارد .س��رمربی آبیها در دیدار ب��ا نفت تهران باز
ه��م از بازی با تراکتورس��ازی درس نگرفت و خط
هافبک ناهمگونی را به زمین فرستاد که تا دقیقه
 60و پیش از تعویض حیدری ،توان خلق موقعیت
نداشت .خط هافبک  4نفره آبیها بارها ناتوانی خود
را نشان داده اما منصوریان عالقه زیادی به استفاده
از خط هافبک  4نفره و البته استفاده از کاوه رضایی
در خط حمله دارد تا با این اش��تباه استقالل عمال
یک ساعت از زمان بازی را از دست بدهد.
هر چند بهنام برزای توانس��ت برای اس��تقالل
گلزن��ی کند اما اس��تفاده از بازیک��ن امتحان پس
دادهای مانن��د باقری در خط میانی با وجود حضور
امید نورافکن جوان و توانمند که به دلیل لجبازی
روی نیمکت نشسته از جمله ابهامهای بزرگ نبرد
استقالل با نفت تهران بود .منصوریان در این دیدار
باز هم به انجام تعویضهای بد در مس��یر شکست
گام برداشت تا چند ساعت زودتر از تقویم رسمی ،به
استقبال زمستان برود .سرمربی آبیها در کنار خط
نیز روز بدی را سپری کرد .او باز هم مانند دیدار با
تراکتورس��ازی از دقایق اولیه تن به حاشیهها داد و
بیش از آنکه به دنبال تزریق آرامش به میدان باشد،
استرس و خشم را به میان هواداران برد تا آبیها که
با درخشش رحمتی به بازی برگشته بودند ،در یک
اتفاق تکراری برد را با باخت عوض کنند .منصوریان
ج��وان در این ب��ازی نیز دقیقا اش��تباهات بازی با
تراکتورسازی را تکرار کرد تا مدیران استقالل حاال
برای اخراج او کار سختی نداشته باشند.
■■نیش مهندس به منصوریان در روزهای پرشایعه

در ش��رایطی که تا  15دقیق��ه مانده با پایان
ماراتن  120دقیقهای استقالل -نفت ،آبی پوشان
با نتیجه 2بریک پیش بودند 2 ،کرنر دقیق مبعلی
کافی بود تا نفت شکست 2بریک را با پیروزی 3بر2
عوض کند و جش��ن صعود به مرحله نیمهنهایی
جام حذفی را بگیرد .شاید اگر اول فصل علیرضا
منصوریان به مبعلی کهنهکار اطمینان میکرد و
او را ه��م مانند چند ش��اگرد قدیمی دیگرش به
استقالل میآورد ،اکنون وضعیت استقالل بهتر
بود اما مبعلی در نف��ت ماند تا اکنون به بدترین
ش��کل ممکن بازی خوبش را ب��ه رخ منصوریان
و استقاللیها بکش��د .بدتر اینکه عملکرد خوب
ایمان مبعلی مقابل اس��تقالل در روزهایی شکل
گرفته که موج جدیدی از شایعات درباره حضور

جدایی امید عالیش��اه و احم��د نوراللهی از
پرسپولیس و پیوس��تن به تراکتورسازی برای
گذران��دن دوران خدمت س��ربازی ،بش��دت
حاشیهساز شده اس��ت .فضا به قدری ملتهب
ش��ده که طاهری سرپرس��ت باش��گاه این دو
بازیکن را به بیتعصبی مته��م کرده و مدعی
ش��ده آنها خودشان را مش��مول کردهاند تا از
پرس��پولیس جدا شوند .این در حالی است که
این دو بازیکن از محبوبترینهای پرسپولیس
در میان هواداران هستند و انگ بیتعصبی به
سختی بر چهره آنها مینشیند.
قضاوت درب��اره کاری که ای��ن دو بازیکن
انجام دادهاند کار سادهای نیست .گفته میشود
برانک��و پیش از این به آنها اع�لام نیاز کرده و

این بازیکن در اس��تقالل ش��نیده میشود .حاال
معلوم نیست با این اتفاق دراماتیک ،استقاللیها
همچنان تمایل داش��ته باشند بعد از این خاطره
بد ،همچنان درصدد جذب دوباره مبعلی باشند،
البت��ه قضیه میتواند جور دیگری هم پیش برود
و استقاللیها تالششان را برای جذب مبعلی و
کرنرهایش بیشتر کنند .هر چه باشد ،مبعلی این
روزها با علی دایی حسابی رابطه خوبی پیدا کرده
و به چهرهای کلیدی در تیم نفت بدل شده است.
■■رمزگشایی از جمله مهم منصوریان

سرمربی اس��تقالل بیآنکه به موضوع خاصی
اش��اره کند در نشس��ت خبری پس از بازی گفت
استقاللیهاهمدلنیستند.
سرمربی اس��تقالل در نشس��ت خبری بعد از
شکست برابر نفت تهران جمله عجیبی را به زبان
آورد .سرمربی استقالل در این نشست خبری گفت:
«من در نفت همدلی را ایجاد کردم ولی به همدلی
مورد نظر در استقالل نرسیدیم» .جملهای که البته
بسیاری از سرمربیان پس از هفتهها ناکامی آن را بر
زبان میآورند اما اتفاقات رختکن استقالل پیش از
ب��ازی با نفت تهران ،دلیل اصلی این جمله
پررمز و راز سرمربی جوان استقالل است.
یک��ی از س��ایتها پ��س از باخت
اس��تقالل در دیدار با تراکتورسازی در
گزارش��ی از اختالفنظر ش��دید میان
ب��زرگان رختکن اس��تقالل و علیرضا
منصوریان پرده برداشته بود؛ اختالفی
که بیتجربگی منصوری��ان و عدم
توانای��ی او در مدیری��ت رختکن
باع��ث ش��ده دود آن به چش��م
هواداران استقالل برود ،باز هم در
آستانه بازی با نفت دامنگیر تیم
منصوریان شد .در حالی که تنها
ساعاتی به شروع بازی استقالل
و نفت تهران باق��ی مانده بود،
یکی از س��تارههای تاثیرگذار
رختکن استقالل به بهانه بیماری
بعد از آنکه در ترکیب اولیه قرار گرفته بود ،اعالم
کرد ش��رایط حضور در بازی را ندارد تا کادرفنی
اس��تقالل و بازیکنان این تیم که از نقش پررنگ
او در زمین مسابقه آگاه بودند ،دچار شک عجیبی
ش��وند .این بازیکن در نهایت بع��د از گرم کردن با
سایر بازیکنان و وساطت ریشسفیدان رختکن ،در
حالی که کمتر از چند دقیقه تا ش��روع بازی باقی
مانده بود ،آماده حضور در زمین مس��ابقه ش��د اما
علیرض��ا منصوریان ترجی��ح داد این رفتار بازیکن
خود را به عدم وجود همدلی در استقالل تعبیر کند
تا مش��خص شود او نیز به برخی رفتارهای بزرگان
رختکن این تیم مشکوک است .مطمئنا سرمربی
آبیها اگر بتواند با کس��ب پیروزی برابر س��پاهان
صندلی خود را حفظ کند ،در آستانه نیمفصل دوم

لیگ رفتاری مانند آنچه در نفت تهران انجام داد را
سرلوحه کار خود قرار خواهد داد و آبیهای تهران
شاهد دگرگونی عمیقی خواهند بود.

■■رحمتی چرا قبل از بازی لج کرد؟

شکس��ت اس��تقالل مقاب��ل نف��ت را میتوان
دراماتیک تلقی کرد .ش��اگردان منصوریان ابتدا با
پنالتیای که اکثر کارشناسان داوری آن را اشتباه
دانستند از حریف عقب میافتند ،سپس این گل را
توسط جابر انصاری جبران میکنند و بهنام برزای
تعویض طالیی منصوری��ان تیمش را در این بازی
برای نخستین و آخرین بار از شاگردان دایی پیش
میاندازد اما کرنرهای مرگبار مبعلی طی  2دقیقه
اس��تقالل را از جام حذفی کنار میزند .ولی همه
اتفاق��ات بازی این نبود که از دریچه
جعبه جادویی دیده شد و حتی
افرادی که در ورزش��گاه بودند
آن را ندیدن��د .پش��ت پرده
این ب��ازی اتفاقاتی داش��ت
که اش��اره ب��ه آن میتواند

درباره نوراللهی و عالیشاه

بیتعصب یا دوراندیش؟

وع��ده داده بود ب��ا توجه به
حضور پرس��پولیس در لیگ
قهرمانان آسیا ،به آنها فرصت
بازی خواهد رسید .اما سوالی
که اینجا مطرح میشود این
اس��ت که در ش��رایطی که
برانک��و در رقابته��ای لیگ
برتر به نوراللهی و عالیش��اه
فرصت ب��ازی نمیدهد ،آنها
برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا چقدر شانس
خواهند داشت؟

ب��رای قض��اوت درب��اره
اتفاقات رخ داده باید از هر دو
طرف به ماجرا نگاه کنیم .از
نگاه باشگاه پرسپولیس ،این
دو بازیکن هم در سختترین
روزها تصمیم ب��ه جدایی از
پرس��پولیس گرفتهاند و هم
با پیوس��تن به نزدیکترین
رقیب این تیم ،پرس��پولیس
را تضعیف و تراکتورس��ازی را تقویت کردهاند.
در اینب��اره باید ح��ق را به باش��گاه داد که از

بایرنمونیخ و الیپزیگ

برخوردی میان نظم حاکم و انقالبیون

باب برخی حاش��یههای جدی��د را در این تیم باز
کند .اتفاقاتی که میتوان به بخش��ی از آن در زیر
اشاره کرد .قبل از آغاز بازی و زمان گرم کردن تیم،
کاپیتان استقالل توسط یکی از نیمکتنشینان به
سرمربی تیم پیغام میدهد به دلیل «بیرونروی»
ق��ادر به بازی کردن نیس��ت .منصوریان نیز بعد از
چند جمله صحبت کردن با رحمتی ،سیدحسین
حسینی دروازهبان دومش را به زمین میفرستد تا
گرم کند .رحمتی و حس��ینی با هم گرم میکنند
اما منصوریان که توس��ط رحمتی ش��وک خورده
بود ،برای بازی روی حس��ینی حساب میکند .در
آخرین لحظات که تیم آماده میشد با حسینی به
زمین برود ،تصمیم رحمتی عوض میشود و اعالم
میکند شرایطش مناسب شده و میتواند بازی کند.
هنگامی که آبیپوشان در رختکن آخرین مراحل
آمادهسازیشان برای ورود به میدان را میگذراندند
و طبق یک رسم متداول و قدیمی در فوتبال ایران
در رختک��ن گرد هم جمع ش��دند تا با گذاش��تن
دست روی دست یکدیگر «یاعلی»گویان به زمین
بروند ،خبری از رحمتی نبود .گویا او در س��رویس
بهداشتی بوده .نیمه نخست مسابقه تمام میشود
و استقاللیها که یک بر صفر از حریف عقب بودند
وارد رختکن میشوند تا صحبتهای سرمربی تیم
را بش��نوند اما جای یک بازیکن در رختکن خالی
بود؛ سیدمهدی رحمتی بین  2نیمه نیز در رختکن
حضور نمییابد و اصرار اعضای کادر فنی استقالل
ب��رای مجاب کردن وی جه��ت حضور در رختکن
بینتیجه میماند .رحمتی اعالم میکند س��ردش
اس��ت و ترجیح میدهد به جای آنکه در رختکن
صحبته��ای منصوریان را گوش کن��د ،بیرون از
رختکن کنار شوفاژ بنشیند .همه این اتفاقات نشان
میدهد در خوشبینانهترین حالت ،کاپیتان استقالل
یا به لحاظ روح��ی و روانی آمادگی حضور در این
میدان را نداشته یا واقعا از بیماری رنج میبرده اما
هرچه بوده او بدون تمرکز به میدان رفت و رفتارش
نیز طبیعتا باعث بر هم خوردن تمرکز تیمی و حتی
اعضای کادر فنی شد.
منصوریان با توجه به ش��ناختی که به واسطه
 2فص��ل کار ک��ردن ب��ا مبعل��ی و تواناییهای او
روی ضربات ایس��تگاهی و بویژه کرنرها داشت ،در
تمرین��ات پیش از بازی بیش��تر از یکصد بار خط
دفاعی تیمش را با ضربات کرنر شبیهس��ازی شده
برای کرنرهای مبعلی آماده میکند اما وظیفه یار
سپردن روی ضربات ایستگاهی مبعلی که بر عهده
دروازهبان اس��ت در آن دو ،سه دقیقه توفانی نفت
بخوبی انجام نمیشود تا خط دفاعی استقالل دچار
سردرگمی باشد .به نظر میرسد اتفاقات دیگری در
استقالل رخ داده که تاثیرات آن قبل از شروع دیدار
برابر نفت عیان ش��ده است .شاید اعالم غیررسمی
فهرست مازاد استقالل که یک بازیکن نیمکتنشین
م��ورد حمای��ت بزرگترها در آن ب��وده باعث این
دلخوریها ش��ده است .ش��اید هم برخی اتفاقات
داخلی دیگر باعث این لجبازیها شده است.

ای��ن دو بازیکن دلخور باش��د .اما ش��اید بهتر
باش��د خودمان را به جای نوراللهی و عالیشاه
هم بگذاریم .آنها میدانند با توجه به فلس��فه
برانکو در تغییر ندادن ترکیب تیم برنده ،در این
فصل شانس زیادی برای بازی کردن نخواهند
داشت .از سویی باید دیر یا زود خدمت سربازی
را سپری کنند و برای گذراندن دوره سربازی،
چه تیمی بهتر از تراکتورسازی مدعی قهرمانی؟
آنها با دوراندیش��ی به این نتیجه رسیدهاند که
در تراکتورس��ازی ،هم فرصت بیش��تری برای
بازی خواهند داش��ت و هم سربازی خود را به
راحتترین ش��کل ممکن خواهند گذراند .آیا
واقعا گذراندن خدمت سربازی ،انتخاب بهتری
نسبت به ادامه نیمکتنشینی نیست؟
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راب دریپ�ر :این نخس��تینباری نیس��ت که
الیپزی��گ انقالبی در آلمان به پا کرده اس��ت.
س��ال  1989اعت��راض و راهپیمایی صلحآمیز
رهبران کلیس��ا در نهایت منجر به فرو ریختن
دی��وار برلی��ن و پای��ان دوران کمونیس��م در
آلمانش��رقی شد .حاال  27س��ال بعد به نظر
میرسد یک انقالب غیرمنتظره و مهارنشدنی
دیگر از الیپزیگ به راه افتاده که قرار است نظم
حاکم را به چالشی جدی بکشد .شاید اهمیت
و موضوعیت تاریخی این انقالب دوم به اندازه
قبلی نباشد اما به هر سو باعث لرزیدن ریشه و
بنیان فوتبال آلمان شده است .وقتی لسترسیتی
در انگلیس شروع به جنگیدن علیه نظم حاکم
کرد و در نهایت قهرمان لیگ برتر شد ،عشقی
جهانی متوجه این تیم و داستان رومانتیکش
ش��د اما وقتی الیپزیگ در جام حذفی مقابل
دینامو درس��دن به زمین رفت کله یک بوفالو
از سوی هواداران حریف به وسط زمین پرتاب
شد .هواداران یونیونبرلین هم مقابل الیپزیگ
همه لباس سیاه پوشیدند و  15دقیقه سکوت
کردند .هواداران هامبورگ و دورتموند هم این
فصل در بوندسلیگا اعتراضاتی علیه الیپزیگ
ت��دارک دیدن��د .یک تحقیق آماری از س��وی
دانشگاه فنی برانشوایگ نشان میدهد الیپزیگ
منفورترین تیم آلمان اس��ت ،تیمی که مدیر
اجرایی دورتموند ،هانس یوآخیم واتس��که ،از
آن به عن��وان « 11تا قوطی» نام برده اس��ت.
خان�� ه الیپزی��گ «آر .بی آرنا» اس��ت ،واقع در
کران ه رودخان ه وایت الستر؛ جایی که یکشنبهها
 44هزار نفر به تماشای تیمشان میروند .این
در حالی اس��ت که پیش از سال  ،2009قبل
از اینکه میلیاردر اتریشی «دیتریش ماتشیتز»
خالق مشترک رد بول ،اساسوی مارکرانشات
را بخ��رد و به آر .ب��ی الیپزیگ تبدیلش کند،
نهایت تماشاگران این تیم چند صد نفر بود .در
سوی دیگر این رودخانه آکادمی و زمین تمرین
باش��گاه قرار دارد ،جایی که رالف رانگنیک در
مقام مدیر ورزش��ی ،مردی که تابستان پیش
یک��ی از گزینههای اصل��ی مربیگری تیمملی
انگلیس بود ،برای آینده الیپزیگ برنامهریزی
میکند.
وقتی ماه س��پتامبر الیپزیگ در نخستین
ب��ازی خانگیاش در بوندسلی��گا دورتموند را
شکست داد رانگنیک وضعیت تیمش را چنین
توصیف کرد« :نمیدانم اس��م ای��ن کاری که
میکنیم انقالب است یا نه ولی به هر حال کار
عادیای نیس��ت .ما تیم خیلی جوانی هستیم
و فقط  7س��ال س��ابقه داریم .معلوم است که
تیمهای دیگر از ما خوششان نمیآید ،چون ما
را به چشم دشمن و تهدید میبینند».
رانگنیک قبال هم چنین راهی را رفته بود،
وقتی هوفنهایم را از پایینترین س��طح فوتبال
آلمان ت��ا صدر جدول بوندسلی��گا پیش برد.
هوفنهایم همین حاال هم به پشتوانه یکمیلیاردر
دیگر -دتمار هوپ -در رده سوم لیگ قرار دارد.
«آنج��ا هم همین اتف��اق افت��اد .وقتی در
دس��ته دوم بودیم هم بعضی از باشگاهها ،بویژه
س��نتیترها خیلی از ما خوششان نمیآمد اما
وقتی ب��ه بوندسلیگا صع��ود کردیم آن موقع
بود که دیگر واقعا از ما متنفر ش��دند .در آلمان
کال وضعیت همین اس��ت .ما هیچ چیز جدید
و ناشناختهای را دوست نداریم و دوست داریم
همه چیز مث��ل روزهای خ��وش قدیم بماند.
اگر دست هواداران س��نتی بوندسلیگا بود ما
االن بای��د با همان تیمهای س��ال  1963بازی
میکردیم ،تیمهایی مثل آینتراخت برانشوایگ
یا راتوایس اس��ن .بعضی از این تیمها االن در
دستههای سوم و چهارم هس��تند ».اما دالیل
نفرت و خصومت نسبت به الیپزیگ فرای این
داستانهاس��ت .مدلی که رد بول برای ساختن
تیمش اس��تفاده کرده خیلی آمریکایی است و
به مذاق اروپاییها خوش نمیآید .برای آلمانها
پروژههای��ی مثل نیوی��ورک ردبول��ز و ردبول
س��الزبورگ و ردبول برازیل قابل قبول نیست و
به نوعی مصنوعی و بدون اصالت میآید که این
باشگاه حاال بهترین استعدادهای جوان ،از جمله
نبی کیتا و برناردو را جذب میکند .مسال ه بعدی
اسم باشگاه است .قوانین فوتبال آلمان به هیچ
باشگاهی اجازه نمیدهد نامش را از یک کمپانی
بگیرد .در نتیجه میخواستند مارکرانشتات را
دوباره نامگذاری کنند که به عنوان «راسنبال
الیپزیگ» رسیدند .راسنبال در آلمانی به معنای
«ورزشهای چمنی» است و مخففش آر .بی.
نکته دیگر مالکیت و سهام باشگاه است .در
آلمان قانون معروف به  50+1تمام باش��گاهها را
مجبور میکند حداقل نیمی از سهام خودشان
را به تماشاگرانشان بدهند .الیپزیگ با درست
ک��ردن فن کالبی که تنها  17نف��ر عوض دارد
و اکثرشان کارمندان ردبول هستند ،این قانون
را هم دور زده اس��ت .در مقایسه مثال فن کالب
دورتموند  139هزار عضو دارد .البته فوتبال آلمان
در آن حدی هم که بعضیها ادعا میکنند پاک
و اصیل نیست .تیمهایی مثل لورکوزن (کمپانی
بایر) و وولفسبورگ (کمپانی فولکسواگن) هم از
قانون  50+1پیروی نکردهاند.

