14

ورزشی

وطن امروز شماره 1497

اخبار

کفاشیان با منطق کار نمیکند

نایبرئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت :هر
شخصی شیوه مدیریتی خود را دارد اما کفاشیان
روی معیار و منطق کار نمیکند .فریده شجاعی در
گفتوگویی درباره مشکالتش با کفاشیان ،تصریح
کرد :مدیریت امری س��لیقهای است و هر مدیری
میتوان��د با توجه به دیدگاهه��ای خود کار کند و
تصمیم بگیرد .آقای کفاشیان هم به همین شکل
مدیریت میک��رد .او در ابتدا خیلی بانوان را مورد
حمایت قرار میداد و توجه ویژهای به ما داش��ت
اما حدود  7 – 8ماهی بود که سر ناسازگاری با ما
گذاشته بود و یکسری اختالف نظرات به وجود آمد
که در مدت اخیر به اوج خود رسید .شجاعی درباره
اختالف نظرش در بعضی از مسائل نظیر انتخاب
س��رمربی تیمملی با کفاش��یان ،اظه��ار کرد :من
مخالف سرمربی فعلی تیمملی نیستم اما برای هر
چیزی معیار و استانداردهایی داریم که باید تابع آن
باشیم اما کفاشیان روی معیار ،استاندارد و منطق
کار نمیکن��د و همه امورش را س��لیقهای انجام
میدهد .او درباره برکناریاش از سمت نایبرئیسی
بانوان فدراسیون ،گفت :اختیاراتم محدود شده بود
و موانعی را بر سر راهم میگذاشتند .آقای کفاشیان
یا اطرافیانش به جای من تصمیمگیری میکردند
به همین دلیل شرایط برای من سخت شد و برای
رسیدن به چشمانداز آرمانیام دچار مشکل شده
بودم و نتوانستم مقاومت کنم .او درباره نقش وزارت
ورزش و جوان��ان در برکناری خود گفت :من هیچ
اطالعی از این موضوع ندارم و نمیخواهم به مسائل
وزارتخانه ورود کنم .کفاشیان به من گفت استعفا
بده ،ولی من به حرمت مجمع این کار را نکردم .در
دو دورهای ک��ه در مجمع بودم باالترین رای را به
دس��ت آوردم و حتی یک رای منفی نیز از طرف
اعضای مجمع به من داده نش��د ،به همین دلیل
حاضر نشدم استعفا بدهم.

بار این پرسپولیس به منزل نمیرسد

پرس��پولیس در ابتدای فصل آرامش به مراتب
بیش��تری نسبت به نیمفصل داش��ت .علی دایی با
تیمش برنامههای خاصی را برای آمادهس��ازی طی
ک��رد تا با قدرت مضاعف لیگ را آغاز کند .در ابتدا
سرخپوشان مشکالت مدیریتی هم نداشتند و اگر
اختالف��ی هم بود نمایان نبود .دایی با خیال راحت
بازیکن��ان مد نظرش را جذب ک��رد و تیمش را به
اردو برد اما پرسپولیس با وجود همه این تمهیدات،
لیگ را خوب شروع نکرد و نتایج قابل قبولی نگرفت.
با این حال هواداران امیدوار بودند تا در ادامه فصل
تغییرات��ی در تی��م رخ دهد و سرخپوش��ان نتایج
بهتری بگیرند .حمید درخشان در هفتههای پایانی
نیمفصل از تغییرات گسترده در پرسپولیس صحبت
ک��رد اما در حال��ی ک��ه  15روز از تعطیالت لیگ
میگذرد و فصل نقلوانتقاالت هم روزهای آخر خود
را پشت سر میگذارد پرسپولیسیها هنوز بازیکنان
مدنظرشان را جذب نکردهاند .البته شاید بهتر باشد
بگوییم هیچ مذاکرهای هم با بازیکنان انجام نشده
است .در برنامه آمادهسازی سرمربی پرسپولیس 2
اردو پیشبینی شده است اما این برنامهها کماکان
از س��وی مس��ؤوالن باش��گاه درحال بررسی است
و تاریخ دقیقی برای اجرای آنها مش��خص نش��ده
اس��ت .این درحالی است که چیزی حدود  28روز
دیگ��ر تعطیالت نیمفصل لیگ به پایان میرس��د.
پرسپولیس شاید تنها باشگاهی در جهان باشد که
بدون مدیرعامل اداره میشود .سرخپوشان تهرانی
از ابتدای فصل با بحران مدیریتی روبهرو بودند و به
استثنای مدت کوتاه آغاز فصل ،آرامشی در سطح
مدیریت خود نداشتهاند .پس از کنارهگیری علیرضا
رحیمی ،مدتی منتقمی در مقام سرپرست ،باشگاه
را اداره ک��رد تا اینکه میز مدیرعاملی پرس��پولیس
به حمیدرضا سیاس��ی رس��ید .این رف��ت و آمدها
تاثیرات زیادی روی نتایج این تیم داشت اما پس از
انتخاب سیاسی ،همه انتظار داشتند پرسپولیسیها
با ثبات مدیریت و انجام تغییراتی در نیمفصل تیم
قدرتمندی را برای حضور در لیگ قهرمانان آس��یا
ببندند .در حالی که برخالف انتظارها طولی نکشید
ک��ه با بازداش��ت مدیرعامل جدید ،دوب��اره بحران
مدیریت به س��راغ پرس��پولیس آمد .این روزها در
باشگاه پرسپولیس مسؤولی حضور ندارد که اختیار
تصمیمگیری داش��ته باش��د ،وقتی بازیکنان برای
دریافت مطالباتشان به باشگاه میروند نمیدانند چه
کسی پاسخگوی آنهاست .طاهری هم که با تصمیم
هیاتمدی��ره و البته تایی��د وزارت ورزش بهعنوان
مس��ؤول امور اجرایی منصوب شده است ،از اختیار
تصمیمگیریبرخوردارنیست.

کاهش تیمهای فوتبال ایتالیا

فدراس��یون فوتبال ایتالیا تصمی��م دارد تعداد
تیمه��ای حاض��ر در رقابتهای س��ری  Aرا از 20
تیم ب��ه  18تیم کاهش دهد و این به خاطر حضور
هر چ��ه موفقتر تیممل��ی فوتبال ایتالی��ا در جام
ملتهای اروپ��ا  2016اس��ت.کارلو تاویکو ،رئیس
فدراسیون فوتبال ایتالیا در گفتوگویی که با روزنامه
«کوریره دلو اسپورت» داشت ،گفت :کاهش تیمهای
ش��رکتکننده در رقابتهای س��ری  Aاز  20تیم
به  18تیم هدف اصلی ما در س��ال  2015اس��ت.
میخواهیم در  30ژوئن این موضوع را به همهپرسی
بگذاری��م و به آن رای دهیم .اگر این تصویب ش��ود
در دو فصل آینده رقابتهای سری  Aبا حضور 18
تیم برگزار خواهد شد .در رابطه با لیگهای پایینتر
هم بعدها تصمیمگیری خواهیم کرد .او ادامه داد :ما
فرصت بسیار کمی برای آمادهسازی جام ملتهای
اروپا  2016داریم .نمیش��ود تی��م را در فاصله 18
روز آماده کرد .باید همه تیمها با س��رمربی تیمملی
همکاریکنند.
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یادداشت

چرا در لیست کیروش خبری از هافبک بازیساز نیست؟

تغییر تاکتیک به خاطر کمبود بازیکن

باربد بهراد :در لیس��ت جدید کارلوس کیروش برای
حضور در جام ملتهای آس��یا ن��ه خبری از مجتبی
جباری اس��ت که پیش از این از تیم ملی خداحافظی
کرده است و نه محمد نوری و ایمان مبعلی توانستند
نظر مثبت س��رمربی تیم ملی فوتبال کشورمان را در
اردوی اخیر آفریقای جنوبی جلب کنند .اما چه شد که
قرار است کیروش بدون هافبک فانتزی پا به آوردگاه
مهمی همچون جام ملتهای آسیا بگذارد؟ برای پی
بردن به این حقیقت باید از ابتدا شروع کنیم.
بزرگترین تئوریسین فرگوس��ن کسی نبود جز
کیروش ،پس این دید که کیروش پایهگذار س��بک
جدید از سیستمهای تکفوروارده باشد چندان گزاف
نیست ،بیش از هر کس دیگر کیروش نیازها ،قابلیتها
و ضعفهای این سیس��تم را میشناسد .به طور کل
اهداف و ابزارها سیستم را میسازد اما این نگاه امروزه
کمتر ش��کل میگیرد و مربیان باشگاهی بنا به عالقه
و تبحر خود متناسب با سیستم مورد عالقه یارگیری
میکنند و در تیمهای ملی نیز امروز به همین شکل
اس��ت ،مربی براساس فلس��فه کاری خود سیستم را
برمیگزیند و براس��اس آن سیستم اتخاذی بازیکنان
را دعوت میکند ،البته گاهی نیز این مطلب در همه
موردها صادق نیس��ت و یک بازیکن ش��اخص یا یک
نقطه ضعف میتواند تم��ام معادالت را برهم بزند ،در
نگاه نخست اجازه اتخاذ تاکتیک را به سرمربی بدهیم،
اگر به سرمربی اعتماد الزمه نیست پس ایراد کار را باید
در مقاطعی باالتر بررسی کرد.
■■قابلیتهایسیستمجدید
هر سیس��تمی برای اجرا به ش��کل کامل نیازمند
چندین و چند فاکتور است ،استفاده از سیستمهایی
ک��ه از  2یا  3مهاجم س��ود میبرند نیازمند مالکیت
توپ باالست ،به صورتی که تیمی که از آن سیستمها
اس��تفاده میکند بای��د مالکیت توپ باالیی داش��ته
باش��د که برای داشتن مالکیت توپ نیاز به بازیکنان
نبضدهنده و ریتمدهنده داریم که در حال حاضر خط
میانی ما تهی از این بازیکنان اس��ت؛ در نقطه مقابل
 4-2-3-1به واسطه داشتن وینگرها دارای قابلیت و
پتانس��یل باالیی است و این قابلیت این سیستم را از
نیاز به داشتن مالکیت توپ باال مبرا میکند .با دقت در
تیمهایی که از این سیستم استفاده میکنند میتوان
متوجه پتانسیل باالی این سیستم شد ،تیمهایی که

بنیامین زرگر  :در آستانه شروع فصل نقل و انتقاالت
زمستانی ،سایت  BleacherReportدر یادداشتی
به بررس�ی  12خرید تاثیرگذار این فصل لیگ برتر
پرداخته اس�ت .این مقاله بازیکنان قرضی را مورد
بررس�ی قرار نداده است و تنها به انتقالهای دائمی
پرداخته است.
■■ -12لوکاس فابیانسکی ،سوآنزی سیتی
فابیانسکی پس از گذراندن هفت سال در لندن
بهعنوان بازیکن آزاد راهی ولز ش�د .او تنها  78بار
پیراهن آرس�نال را بر تن کرد و هم�واره برای ونگر
انتخ�اب دوم بود .این س�نگربان لهس�تانی در پی
جدایی میش�ل وورم از سوآنزی س�یتی به قوهای
ولزی پیوس�ت و عملکردی غیرمنتظ�ره را از خود
به نمایش گذاش�ت .فابیانس�کی در  16بازی فصل
جاری موفق به کس�ب هفت کلینشیت شد و تنها
فریز فاستر از ساوتهمپتون با هشت کلینشیت آمار
بهتری از او داشته است .وی همچنین با  45واکنش
توانس�ته باالترین درصد موفقی�ت (98درصد) در
میان دیگر دروازهبانان جزیره را کسب کند.
■■ - 11جک کولبک ،نیوکاسل
بهرغم تمرکز اصلی آلن پاردو بر خرید بازیکنانی
از لوش�امپیونای فرانس�ه ،انتق�ال آزاد کولب�ک از
ساندرلند به نیوکاسل را میتوان موفقترین خرید
تابستان کالغها دانس�ت .این ملیپوش انگلیسی
که در پس�ت هافبک به بازی گرفته میش�ود از 10
س�الگی برای س�اندرلند توپ میزد و در تابستان
راهی سنت جیمزز پارک ش�د .او در اکثر بازیهای
این فصل بازیکن ثابت بوده اس�ت و نقشی مهم در
پیروزی نیوکاس�ل برابر چلسی صدرنشین داشت.
پیرلو مو زنجبیل�ی تاکنون  24موقعی�ت گل برای
همتیمیهای خود خلق کرده و آمار  89درصد پاس
صحیح را دارد.
■■ - 10فریز فاستر ،ساوتهمپتون
فاس�تر یکی از س�تونهای اطمینان کومان در

در فاز دفاعی مسلط عمل میکنند و در نقطه مقابل
تیمهایی که در فاز هجومی ویرانگر عمل میکنند و...
همه اینها خبر از انعطافپذیری این سیستم میدهد.
■■عالقه کیروش بر تاکتیک محوری
 3نوع س��بک و نحوه نگرش کلی در میان مربیان
فوتبال دیده میش��ود ،عدهای که بر قدرت بدنی اتکا
دارند که تحت عنوان قدرتمحور شناخته میشوند،
گروهی که ب��ر تکنیک تأکید دارن��د و عدهای که بر
تاکتیک تمرکز بیش��تری دارند .کیروش از نوع سوم
این مربیان اس��ت ،این مربیان ترجی��ح میدهند در
مقاطع��ی تکنیک را فدای تاکتی��ک کنند ،پس عدم
اس��تفاده از بازیکنانی که صرفا به جنبههای فانتزی و
تکنیکی توجه دارند دلیل منطقی نزد خود کیروش
دارد زی��را ترجیح میده��د بازیکنانش صرفا در قالب
تاکتیک تیمی نقشآفرینی کنند.
■■تمهیدات�ی که برای جناح چپ آس�یبپذیر
اتخاذ شد
به یاد داریم که در چند س��ال گذش��ته با بحران
جدی در جناح چپ خ��ط دفاعی مواجه بودیم ،باید
قبول کرد که ایده ک��یروش در این باره نتیجه داد و
امروز میتوان با خیالی نس��بتا راحت به باالنس بودن
تیم فکر کنیم .اگر چه هنوز ه��م ایراداتی داریم و در

بعضی بازیها مجاب میشویم از وینگرهای با قابلیت
برگشت در  90دقیقه استفاده کنیم اما این پیشرفت
چشمگیر است.تیم ملی در جام جهانی سیستمی را
س��ازماندهی کرده بود که به صورت س��ه الیه دفاعی
 4نفره شکل میگرفت و همزمان با شیفت مناسبی
نیز همراه بود اما اجرای آن روش از بازی نیازمند توان
بدنی فوقالع��اده باالیی بود به همین خاطر کیروش
زمان قبل از شروع جام جهانی را صرفا به کارهای بدنی
اختصاص داد و البته این بدنها در بازی با بوسنی که از
قبل نیز قابل پیشبینی بود تحلیل رفت و در دیدار برابر
کرهجنوبی که اخیرا انجام گرفت نیز با توجه به آماده
نبودن صددرصدی بدنها صرفا روی به تجمع آورده
ش��د و از آن سیستم دفاعی مناسب که در دیدار برابر
نیجریه و آرژانتین استفاده شد خبری نبود.
■■کار دفاع�ی در راس�تای رس�یدن به مقاصد
تهاجمی
بهترین سیستمهای تدافعی در صورتی ارزشمند
اس��ت که در راس��تای رس��یدن به مقاصد تهاجمی
باش��د،یعنی کار دفاعی اولین قدم برای ضربه زدن به
تیم حریف در فاز تهاجمی ش��ود؛ این مساله در تیم
کیروش مش��اهده نش��د و برای رس��یدن به دلیل و
چرایی آن به بررس��ی این مهم میپردازیم .نخستین

نگاهی به  12خرید تأثیرگذار فصل جاری جزیره

از فابیانسکی تا کاستا

این فصل بوده و عملکردی خیرهکننده را به نمایش
گذاشته است .او در تابس�تان با مبلغی به ارزش 10
میلیون پوند از سلتیک گالسکو به لیگ جزیره آمد
و موفق به بس�ته نگه داشتن دروازه خود در هشت
بازی از  17بازی فصل جاری شد .ساوتهمپتون تنها
 13گل دریاف�ت کرده و نقش ملیپوش انگلس�تان
در ش�کل گرفتن این آمار بس�یار محس�وس بوده
است .وی در دیدار اوایل ماه دسامبر مقابل آرسنال
بهعنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
■■ - 9انر والنسیا ،وستهام
ن�ام مهاجم  13میلیون پوندی اکوادوری در جام
جهانی بر س�ر زبانها افتاد و انتقال او به وستهام از
عوامل نتایج فوقالعاده چکشها در این فصل بوده
است .والنسیا عالوه بر گلزنی و گلسازی ،بر سرعت
و اعتماد به نفس تیم افزوده است و نقش شایانی در
قرار گرفتن وستهام بین  4تیم باالی جدول داشته
است .سام آالردایس در تمجید از ساخو و والنسیا
اینگونه گفته است :والنسیا و ساخو .فکر میکنم آنها
هنوز نمیدانند که چه کاری انجام داده و چقدر خوب
بودهاند .آنها به این تیم آمدند تا فوتبال بازی کنند و
فکر نمیکنم از تاثیر بزرگ خود آگاه باشند .این دو،
وزنه تیم هستند.
■■ - 8دوسان تادیچ ،ساوتهمپتون
تادی�چ صربس�تانی در پی انتق�ال آدام النانا به
لیورپول راهی ساوتهمپتون ش�د .وی با کارنامهای
درخش�ان و عنوان بهترین گلساز اردفیسه هلند
به لیگ برتر آمد و توانس�ت فرم خود را حفظ کند.
تادی�چ  47موقعی�ت گلزنی برای ش�اگردان رونالد
کومان ساخته و با بازی خالق خود مدافعین را بارها
دچار مشکل کرده اس�ت .او توانایی بازی در پست

هافبک تهاجمی و بال راست و چپ را دارد.
■■ - 7گراتزیانو پله ،ساوتهمپتون
پله بهترین گلزن فاین�ورد در  2فصل اخیربوده
اس�ت .او همانند تادیچ و فاستر از انتقالهای موفق
کومان بوده و توانسته با بازیهای خوب خود جایزه
بهترین بازیکن ماه سپتامبر انگلیس را کسب کند و
به تیم ملی بزرگساالن ایتالیا دعوت شود .پله در 17
بازی فصل جاری  8بار موفق به گلزنی شده است.
■■ - 6گیلفی سیگوردسن ،سوآنزی سیتی
سیگوردس�ن یکی از بهترینهای سوآنزی بوده
است و با  8پاس گل پشت سر سسک فابرگاس (12
پاس گل ) قرار دارد .هافبک ایسلندی سفیدپوشان
در تابس�تان با قراردادی  4ساله از تاتنهام راهی ولز
شد و در اکثر بازیهای فصل نقشی کلیدی ایفا کرد.
وی همچنین در مقابل آرس�نال و منچستریونایتد
موف�ق به گلزنی ش�د و س�وآنزی را ب�ه  2پیروزی
ارزشمندرساند.
■■ - 5دیافرا ساخو ،وستهام
انتظار نمیرفت بهترین بازیکن لیگ دسته دوم
فرانسه بتواند با چنین سرعتی در وستهام جا بیفتد.
مهاجم  24ساله چکشها در  11بازی این فصل  7بار
توپ را ب�ه تور دروازه چس�بانده و  12موقعیت گل
برای تیم چهارم جدول خلق کرده اس�ت .ساخو در
ماه اکتبر جایزه بهترین بازیکن باشگاه را نیز دریافت
کرد.
■■-4آنخلدیماریا،منچستریونایتد
گرانترین خرید باشگاه منچستریونایتد همان
چیزی بود که آرزوی چندین ساله هواداران شیاطین
س�رخ را برآورده کرد .دیماریا با تکنیک و سرعت
خود پس از مدتها قدرت را به خط هافبک یونایتد

مانع ،ضعف تیم ملی در پس��ت شماره
 10است؛ این مشکل موجب شده است
ک��یروش از بازیکنانی در این پس��ت
استفاده کند که تخصص آنها نیست و
به ناچار در پس��ت غیرتخصصی از آنها
به��ره میبرد؛ مانند ش��جاعی و دژاگه
که در این پست آنطور که باید و شاید
جواب نمیدهند.از طرف مقابل هنگامی
که دژاگه بهعنوان وینگر بازی میکند
خوب نتیجه میدهد و این اواخر باید به
جهانبخش نیز توجه ویژهای شود اما در
گذشته وینگرهایی که تمامعیار باشند
کمتر در فوتبال ما دیده میش��د و این
سازمانیافتگیمشاهدهنمیشد.
■■توجه به تغییر نقش هافبکهای
دفاعی
همانطور که قابل پیشبینی بود در
جامجهانی برزی��ل نقشهای جدید و
ویژهای را از هافبکهای دفاعی تیمهای مطرح جهان
مشاهده کردیم؛ این تغییر شیوه در هافبکهای دفاعی
تیم ملی ایران هنوز تداعی نشده است ،نیاز مبرم داریم
تا این مساله در تیمهای پایه و همینطور تیم ملی جا
بیفتد و به مانند امروز از نداشتن مهاجمی که بتواند با
خصوصیات سیستم تک مهاجمه به طور کامل مطلع
باشد نرنجیم .برای این تغییر روش نیاز است در شیوه
بازی مدافعین نیز تغییراتی ایجاد شود چرا که مدافعین
ما به بازی ایستای هافبک دفاعی در جلوی خود عادت
کردهاند ،همانطور که در لیگ برتر میبینیم چند تیم از
این معضل ضربه میخورند.
■■از دید کیروش به قضیه نگاه کنیم
اگر با دید ک��یروش به قضیه نگاه کنیم متوجه
میش��ویم که نداش��تن بازیکن پس��ت  10تا حدود
زی��ادی برنامهه��ای تهاجمی ای��ران را مختل کرده
اس��ت زیرا بازیکن این پس��ت با مهاج��م هدف باید
مدام حرکات دونفرهای نظیر اوورلب ،کراس و ...انجام
دهند تا فضا ایجاد شود و این کار به تنهایی از عهده
مهاجم هدف برنمیآید ،بازیکن این پس��ت را آنطور
که باید و ش��اید نداریم .در این مقطع تنها میتوان
رو به آنالی��ز دقیق بازیهای لیگ انداخت تا بازیکن
مستعد را پیدا کرد.

بازگرداند و بدون شک از مهمترین عوامل موفقیت
ش�اگردان فانخال بوده اس�ت .بهرغم مصدومیت
و بازی در پس�تهای مختل�ف ،دیماریا به خوبی با
لیگ برتر خو گرفته و شور و شوق را به اولدترافورد
بازگردانده است.
■■ -3دیگو کاستا ،چلسی
پس از فصلی ش�گفتانگیز در اتلتیکو مادرید
اس�پانیا ،کاستا س�رانجام راهی چلسی شد تا پس
از چند س�ال خیال آبیپوش�ان از داشتن مهاجمی
ششدانگ راحت باش�د .کاستا پیش از مصدومیت
خود توانست در  7بازی  9گل به ثمر برساند و اکنون
پشت سر سرخیو آگوئرو در جدول بهترین گلزنان
لیگ برتر قرار دارد.
■■ -2سسک فابرگاس ،چلسی
کمتر کسی فکر میکرد کاپیتان سابق توپچیها
روزی سر از تیم رقیب همشهری دربیاورد .فابرگاس
پس از عدم عالقه آرسن ونگر برای جذب دوباره او از
بارسلونا راهی چلسی شد و عملکردی شگفتانگیز
به نمایش گذاشت .این هافبک اسپانیایی 12پاس گل
را در این فصل برای همتیمیهای خود فراهم کرده
و دو بار نیز موفق به گلزنی شده است .فابرگاس خط
میانی چلسی را بیمه کرده و به جرات میتوان گفت
او کلیدیترین مهره مورینیو در این فصل است.
■■ -1آلکسیس سانچز ،آرسنال
هافب�ک ش�یلیایی آرس�نال بارها ب�ه تنهایی
توپچیه�ا را پیروز میدان کرده اس�ت .س�انچز با
مبلغی به ارزش  35میلیون پوند از بارسلونا به لندن
انتق�ال یاف�ت و بیش از هر بازیکن دیگ�ری در این
فصل برای تیم خود امتیاز کس�ب کرده است .او در
تمام رقابتهای این فصل  14گل به ثمر رسانده و 5
پاس گل داده است .آرسن ونگر در تمجید از سانچز
گفته است :پیدا کردن بازیکنانی که مانند او به این
سرعت با باشگاه وقف یافتهاند ،بسیار دشوار است.
ی او در تیم فوقالعاده است.
آمار گلها و تاثیرگذار 

آينده پپ گوآرديوال
در بايرن مونيخ

امي�ن ابطحى :از هنگامى ك��ه پپ گوآرديوال به
بايرن مونيخ پيوس��ته ،اين تيم شرايط خوبى را
تجربه كرده است ،فصل گذشته اين تيم به يك
قهرمانى دوبل در آلمان دست يافت و در فصل
جارى نيز اين تيم آلمان��ى در همه رقابتها از
مدعيان اصلى به حساب مىآيد ،به همين دليل
سران مونيخى به دنبال تمديد قرارداد پيش از
موعد با اين س��رمربى اسپانیايى هستند .كارل
هاينتس رومنيگه در حاش��يه اجالس س��االنه
اعضاى باش��گاه بايرنمونيخ درب��اره آينده پپ
گوآردي��وال در بايرنموني��خ گف��ت« :پپ از آن
دسته انسانهايى نيست كه ارزشى براى تمديد
قرارداد پيش از موعد قائل ش��ود .اما من به او
گفتهام كه هر وقت تمايلى براى تمديد قرارداد
همكارى خود با بايرنمونيخ داش��ته باش��د ،ما
آماده ش��روع مذاكرات هس��تيم ».همه شرايط
براى تمديد همكارى پپ گوآرديوال با باش��گاه
بايرن مونيخ مهيا اس��ت و همه درها به روى او
باز است .تنها پپباید در اين باره تصميمگيرى
کند .مدت زمان قرارداد همكارى پپ گوآرديوال
ب��ا موفقترين باش��گاه فوتبال آلمان سهس��اله
اس��ت و اين قرارداد در تابستان  2016به پايان
مىرس��د .در چنين مدت زمانى يك س��رمربى
مىتواند تاثيرات بسزايى از خود بر جاى گذارد
اما اينكه دوران حضور پپ گوآرديوال در مونيخ
بعد از گذشت  36ماه به پايان رسد ،بستگى به
عناوي��ن ،موفقيتها و تعداد قهرمانىهايى دارد
كه وى در اين مدت براى مونيخىها به ارمغان
مىآورد.
به احتمال زياد ام��ا پپ گوآرديوال هنگامى
پروژه ش��خصى خود در بايرن مونيخ را به پايان
مىرس��اند كه همانند بارس��لونا ،اين تيم را به
نقطه اوج موفقيت رس��انده باشد .از نظر سران
باش��گاه بايرنمونيخ اما پپ گوآرديوال مىتواند
براى م��دت زمان بيش��ترى در باي��رن مونيخ
بمان��د .كارل هاينتس رومنيگ��ه در اين زمينه
گفته اس��ت« :پپ گوآرديوال براى بايرنمونيخ
رحمت اس��ت ،من هم��ه تالش خ��ود را براى
اينكه وى مدت بيشترى در مونيخ بماند ،انجام
خواهم داد ».رومنيگه از ارزش گوآرديوال براى
باش��گاه بهخوبى آگاه است .بعد از فتح سهگانه
تاريخى در سال  2013زير نظر يوپ هاينكس،
پپ گوآرديوال تغييرات بسيار كوچك و ظريفى
براى تيم در نظر گرفت ،فلس��فه جديدى را به
اجرا گذاشت و بايرنمونيخ را به تيمى مقتدرتر
تبديل کرد.
كارل هاينت��س رومنيگه ب��ا داليل منطقى
ماي��ل ب��ه تمديد پي��ش از موعد ق��رارداد پپ
گوآرديوال در س��ريعترين زمان ممكن اس��ت:
«م��ن از ارزش واقعى پ��پ گوآرديوال بهخوبى
باخبر هس��تم و فكر مىكنم او به احتمال زياد
مهمترين اس��تخدام بايرنمونيخ در س��الهاى
اخير بوده است ».پرسش مهمى كه حال مطرح
مىشود اين است كه همكارى پپ گوآرديوال با
بايرن مونيخ تا چه زمانى ادامه خواهد داش��ت؟
آنچه مش��خص اس��ت اين اس��ت که سرمربى
كاتاالن��ى پيش از س��ال  2016مونيخ را ترك
نخواه��د کرد ،اما بع��د از آن زم��ان او احتماال
به دنبال چالش��ى جديد خواهد بود تا بتواند با
باشگاهى ديگر عناوين بيشترى را كسب کند.

