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اخبار

گزارش

سرنوشت شیاطین سرخ به کجا خواهد کشید؟

انتقاد قلعهنویی از فضای فوتبال

امیر قلعهنویی پس از تمرین دیروز آبیپوشان
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سؤال خبرنگار
ایس��نا مبنی بر آخرین ش��رایط تیمش پیش از
دی��دار برابر الریان قطر ،گفت :خدا را ش��کر تیم
ما کاملتر شده .جمشیدیان و خسرو حیدری به
جمعمان بازگشتند و البته هاشم بیکزاده هم با
ما تمرینات خوبی داشته است .جمع بازیکنان ما
 18 - 19نفر هستند هر چند که مهدی نظری
به دلیل مصدومیت در س��فر قطر ما را همراهی
نمیکند .بودن ای��ن بازیکنان در همین حد که
در تمرین حاضر باش��ند به تی��م و مربی اعتماد
ب��ه نفس میدهد .ما بازی آخر الریان برابر القطر
را دیدیم .آنها تیمی سرعتی هستند و فوتبال را
خوب بازی میکنند ،اما ما هم استقالل هستیم
و میخواهیم با یک بازی تاکتیکی  3امتیاز بازی
را کسب کنیم .الریانیها تیمشان را در مدت اخیر
تقویت کردهاند .آنها  2برد پیاپی به دست آوردند
و با  4 ،3گل االهلی را شکست دادند .نادی القطر
را ه��م که فیلمش را دیدیم به تازگی شکس��ت
دادهاند؛ نباید به ش��رایط جدول لیگ قطر زیاد
توج��ه و آن را لحاظ کنی��م .آنها هر هفت ه بهتر
میش��وند و فوتبال محکم��ی را ارائه میدهند.
همه چیز دس��ت خداست .ما برای سه امتیاز به
میدان میرویم و اگر داور پنالتی ما را بگیرد و از
لحاظ داوری مشکلی نباشد ،انشاءاهلل به هدفمان
میرس��یم .متاس��فانه در ای��ران چیزهای��ی رخ
میدهد که در هیچ جای دنیا نیست .ما به ملوان
باختیم و دیدید که چ ه های و هویی به راه افتاد،
حاال دیشب بارسلونا از تیم ته جدولی وایادولید
باخ��ت ،حتی من بازی نیم��ه دوم آنها را دیدم،
بارس��لونا حتی یک موقعیت ه��م در نیمه دوم
نداشت ،فوتبال همین است .یک روز میبازید و
یک روز میبرید .منچستر را نگاه کنید .یک آدم
از این تی��م رفته ،نه مثل ما بازیکنش رفته و نه
مثل ما مشکل پولی داشته ،همه ارکان منچستر
س��رجایش قرار دارد و فقط یک نفر جدا شده و
میبینید که کجای جدول است .تیم پارسال ما
را ببینید ،در اول فصل عدهای از ما جدا شدند و
در طول فصل هم برخیها رفتند و مشکل مالی
هم داشتیم .خدا خیلی ما را دوست داشته که با
این مش��کالت در این وضعیت هستیم .اگر یک
نفر جای من بود و این تیم با چنین ش��رایطی را
در این وضعیت نگاه میداشت برخی از این قلم
به دستان مجسمهاش را میساختند.
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چرا بایرن دراکسلر را
به خدمت میگیرد؟

چالش مویس

راب داوسون:بیایید با یک بازی حدسزدن شروع کنیم.
منچستر یونایتد به چند بازیکن جدید در این تابستان
نی��از دارد تا فصل بعد ب��رای قهرمانی در لیگ برتر به
رقاب��ت بپردازد؟ چهار؟ آیا ای��ن زیادی محافظهکارانه
اس��ت؟  5یا 6؟ حتی بیشتر؟ ترکیب یونایتد ،در وضع
فعلی ،به اندازه کافی خوب نیس��ت .جدول ردهبندی
لیگ دروغ نمیگوید و آنها هفتم هستند .عالوه بر این،
وبسایت رسمی اینتر اعالم کرد که کاپیتان یونایتد،
نمانیا ویدیچ ،در پایان فصل به این تیم ایتالیایی خواهد
پیوس��ت .با اتمام قراردادهایش��ان در م��اه مه ،هنوز
مشخص نیس��ت آیا ریو فردیناند ،پاتریس اورا و رایان
گیگ��ز فصل بعد هم جزو بازیکنان تیم خواهند بود یا
خیر .فق��ط دیوید مویس میداند چ��ه تعداد بازیکن
میخواهد در تابس��تان بخرد تا مطمئن شود آنچه در
این فصل رخ داد ،مجددا فصل بعد تکرار نمیشود .اما
ب��ه خاطر بحث هم که ش��ده ،بگذارید بگوییم او به 6
بازیکن نیاز دارد 2 .هافبک وسط ،یک مدافع چپ ،یک
مدافع میانی ،یک وینگر و یکی دیگر برای کاورکردن او
[منظور یک وینگر برای ترکیب اصلی و یکی به عنوان
کاور او].صد البته مویس تنها فردی نیست که باید به
خاطر نیاز شدید تیم به بازسازی سرزنش شود اما آن
یک بحث جداگانه برای وقتی دیگر است .این وضعیت
کنونی یونایتد است؛ نیازمند  6بازیکن که مستقیماً به
ترکیب اصلی وارد شوند .این یک تغییر بزرگ است و
تاریخ میگوید تغییرات بزرگ ،موفقیت سریع به ارمغان
نمیآورند .نگاهی به تیمهای برنده لیگ طی  10سال
گذشته نشان میدهد احتمال قهرمانی مربیهایی که
فقط نیازمند به تغییرات کوچکی هستند ،بسیار بیشتر
است .سرالکس فرگوسن استاد این کار شد؛ هر تابستان
ی��ک یا دو بازیک��ن را میخرید تا تیم به خوبی به کار
خود ادامه دهد.تیمی که آخرین قهرمانی فرگوسن را
در سال  2013برای او به ارمغان آورد ،نسبت به تیمی

که اولین بار در س��ال  1993برای او لیگ را فتح کرد
کامال متفاوت بود .با این وجود ،او اصال نیاز پیدا نکرد تا
یک تیم را از بین ببرد و از نو شروع کند .تغییر به طور
تدریجی طی  20س��ال رخ داد.حتی وقتی که مارک
هیوز ،آندری کانچلس��کیس و پلاینس را در تابستان
 1995فروخت ،خری��د بزرگی انجام نداد .به جای آن
به کالس  92اعتماد کرد.طی  10س��ال گذشته ،فقط
چلسی در  2004-2005و منچسترسیتی در -2012
 2011توانستند با خرید بیش از دو بازیکن برای تیم
اصلی در تابس��تان قبل ،لیگ را فتح کنند .سیتی سه
بازیکن – گائل کلیشی ،سمیر نصری و سرخیو آگوئرو
– را در تابستان  2011خرید و لیگ را در  2012فتح
کرد .چلس��ی  6بازیکن – پتر چک ،ریکاردو کاروالیو،
پائول��و فررا ،تیاگو ،آرین روبن و دیدیه دروگبا – خرید
و در  ،2005اولی��ن فصل حضور ژوزه مورینیو ،لیگ را
فتح کرد .یونایتد در تابستان  2007پنج بازیکن خرید
اما فقط دو نفر از آنها – اوون هارگریوز و کارلوس تهوس
– از بازیکن��ان ثابت تیمی بودند که لیگ برتر و لیگ
قهرمانان را در م هسال بعد فتح کردند .مربیها وقتی
تالش میکنند در یک تابستان تیمی را بازسازی کنند،
بهمشکلبرمیخورند؛زیراخریدبازیکنانیکعلمدقیق
و مشخص نیست .هیچ فرمول جادویی وجود ندارد که
مشخص کند آیا یک خرید عمل خواهد کرد یا خیر.
به عنوان یک حدس علمی ،بگذارید بگوییم  50درصد
نق��ل و انتقاالت لیگ برتر موفق هس��تند .این به این
معنی است که اگر یونایتد  6بازیکن در تابستان بخرد،
سه تا از مشکالتی که مویس فکر میکرد حل کرده،
باز هم  12ماه بع��د پا برجا خواهند بود.لیورپول یک
نمونه مطالعاتی خ��وب ارائه میده��د .در  8تا از 10
تابستان گذشته ،آنها  5بازیکن یا بیشتر برای موفقیت
ب��ه خدمت گرفتند .به دلیل آنکه همه خریدها یکجا
جواب نمیدادند ،همان مش��کالت هر تابستان باقی

میماند.حتی مویس ،با پروس��ه بازیکنیابی معروف
سختگیرانهاش ،به اندازه کافی خریدهای غلط داشته
است .مثال پرکرولدراپ یا دینیار بیلیالتدینوف .امیدی
میان ه��واداران یونایتد وجود دارد ک��ه اگر مویس و
مدیریت در تابس��تان هزینه س��نگینی انجام دهند،
همه چیز درس��ت خواهد ش��د .تردی��دی درباره نیاز
تیم به تقوی��ت وجود ندارد اما تاری��خ به ما میگوید

تغییرات عظیم فقط در موارد بس��یار نادر به سرعت
نتیجه میدهند .عالمت س��والهای بس��یاری بر سر
مویس و تواناییاش برای انجام این کار وجود دارد ،به
همین دلیل او در این تابستان تحت فشار خواهد بود
تا کارهای درس��ت بسیاری را در بازه زمانی محدودی
انجام دهد و او فکر میکرد که سختترین چالشها را
پشتسر گذاشته است.
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رضازاده :به نوجوانان پاداش
میدهیم

رئی��س فدراس��یون وزنهب��رداری میگوید
وزنهب��رداران نوجوان��ان با رک��ورد واقعی خود
در مس��ابقات قهرمانی آسیا ش��رکت کردند و
در جری��ان رقابته��ا وزنهبرداران س��بک وزن
و س��نگین وزن توانس��تند خیلی خ��وب وزنه
بزنند.حس��ین رض��ازاده در گفتوگویی درباره
عملک��رد تیم مل��ی وزنهب��رداری نوجوانان در
مسابقات قهرمانی آسیا ،اظهار کرد :وزنهبرداران
نوج��وان حدود دو ماه به صورت ش��بانه روزی
در اردو بودن��د و در ای��ن م��دت روی آنها کار
شد ،وزنهبرداری نیز رش��ته رکوردی محسوب
میشود و ممکن است در مسابقات رکوردهای
باالتری نسبت به تمرینها ثبت شود .همچنین
عک��س آن نیز وجود دارد.در کل با وجود اینکه
وزنهبرداران نوجوان برای نخس��تین بار در یک
مسابقه بینالمللی شرکت کردند ،هم در سبک
وزن و هم در سنگین وزن وزنههای خوبی زدند.
پس از این رقابتها نیز کادر فنی  4 – 5نفری
ک��ه خوب وزنه زدند را انتخاب و برای آنها اردو
میگذارد تا  2نف��ر از آنها به المپیک نوجوانان
اعزام شوند.

ورزش سوارکاری
وآیین هنرمندان

«بیپولی» همچنان معضل فدراسیون فوتبال!

همه جا از آن صحبت میکنن��د .وی همچنین درباره
اینکه چه ش��د که پذیرفت برابر دوربین تلویزیون قرار
بگیرد ،گفت :به هر حال میخواستیم در این کار نقش
داشته باشیم تا نماد یوزپلنگ بیشتر شناخته شود ،هر
چن��د که عوامل فیلم به من پول��ی ندادهاند! (با خنده)
رئی��س خندهروی فدراس��یون فوتب��ال در ادامه تاکید
کرد که پیراهن تیم ملی در جام جهانی همان پیراهن
رونمایی ش��ده در این مراسم است که تصویر یوزپلنگ
روی آن نقش بسته است .وی همچنین گفت :فیفا اجازه

نمیدهد هر چیزی روی پیراهنهای جام جهانی نقش
ببندد و صحبتهایی که درباره تغییر طرح پیراهن تیم
ملی مطرح میش��ود درست نیس��ت .ما تنها کاری که
انجام میدهیم این اس��ت که تصویر یوزپلنگ که روی
پیراهن نقش بسته است را پررنگتر میکنیم تا خشنتر
شود و حریفان بترسند! (با خنده) در حالی که خندههای
کفاش��یان ادامه داشت ،در پاس��خ به این سؤال که آیا
اضافه ش��دن یک قهرمان کیکبوکسینگ به تیم ملی
نیز برای ترس��اندن حریفان ایران در جام جهانی است؟

قاب

لیگ برتر ووشو

عكس:تسنیم

ورزش س��وارکاری ای��ن روزه��ا در می��ان
هنرمندان نیز اهمیت فراوانی پیدا کرده اس��ت.
البته ای��ن موضوع ب��رای اولین بار نیس��ت که
پیوند ورزش و هنر را به تصویر میکش��د ولی به
دلیل کم مهری به این ورزش باس��تانی و کهن
تعدادی از هنرمندان در تالش هستند تا رونقی
جدید به این ورزش ببخش��ند .در همین رابطه
در نشس��ت آیین هنرمندان ورزش س��وارکاری
اعالم شد اولین گردهمایی ورزش  -هنر که در
حوزه اس��ب برگزار میشود ،مسیرهایی طراحی
ش��ده که هنرمندان و ورزشکاران در آن حرکت
میکنن��د و امتیازات��ی برای آنه��ا درنظر گرفته
میشود .آیین س��وارکاری هنرمندان ایران قرار
اس��ت روز جمع��ه 23 ،اس��فندماه ،در مجموعه
«دش��ت بهشت» محمدش��هر کرج برگزار شود.
مهناز افش��ار نیز به عنوان دبیر هنری این آیین
انتخاب شد و ابراز کرد امیدوارم ارتباط تنگاتنگ
ورزش و هنر بیش از پیش باش��د .سوارکاري در
کنار رش��ته هاي ديگري چون شنا و تيراندازي
جزو ورزشهاي سفارش شده بوده که الزم است
هنرمندان نيز به س��هم خود به فراگيري و انجام
آن مبادرت ورزند .سوارکاري يکي از جذابترين
رشتههاي ورزش��ي انفرادي در عصر حاضر بوده
ک��ه در ايران بويژه در ن��زد هنرمندان از جايگاه
برجستهاي برخوردار است.در ادامه مهدی نادعلی
مدیر تعاونی هنرمن��دان بیان کرد :روز برگزاری
آیین کمپین حامیان هنرمندان از چوگان ایرانی
رونمایی میش��ود و امی��دوارم از همان روز موج
حمایت��ی برای این ورزش ایرانی و توجه همگان
به آن ایجاد شود.

رئیس فدراسیون فوتبال که (یکشنبه) اولین تجربه
حض��ور در برابر دوربی��ن مجموعه تلویزیون��ی را پیدا
ک��رد ،درباره این تجربه و مس��ائل پیرامون تیم ملی به
صحب��ت پرداخت.عل��ی کفاش��یان در گفتوگویی در
حالی ک��ه از صحنه فیلمب��رداری مجموعه تلویزیونی
«پایتخ��ت  »3بیرون آم��ده بود ،درب��اره حضورش در
جل��وی دوربین س��یروس مق��دم گفت :م��ن در این
صحنه مثال در مراس��م رونمای��ی «پیراهن تیم ملی»
صحب��ت ک��ردم که ای��ن کار طبیعی من ب��ود و بازی
خاصی انجام ندادم.امروز به صورت نمایش��ی از پیراهن
تیم مل��ی رونمایی کردی��م و امیدواری��م تصاویرش از
تلویزیون پخش ش��ود ،چون بار اول رونمایی انجام شد.
صدا و سیما برای پخش تصاویرش از ما پول خواست و
چون پول ندادیم پخش نکرد .این بار هنرمندان در این
کار دخیل هس��تند و امیدواریم این تصاویر از تلویزیون
پخش ش��ود .کفاش��یان در س��خنرانیاش در مراسم
رونمایی نمادین پیراهن تیم ملی گفت:ای کاش سازمان
محیط زیست یک «یوزپلنگ» به مراسم میآورد تا همه
با این حیوان زیبا آشنا شوند.وی در پاسخ به این سؤال
طنز که اگر این امر واقعیت پیدا میکرد و یوزپلنگ یکی
از حاضران مراسم را میخورد ،چه کسی مسؤولیتش را
میپذیرفت؟ با خنده پاسخ داد :خیلی خوب میشد که
یوزپلنگ میآمد و همه آن را میدیدند .اگر هم کس��ی
را میخورد به ما چه! رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر
تاکید کرد :ب��ار اول یک کار فوتبالی انج��ام دادیم و از
پیراهن تیم ملی رونمایی کردیم ،اما صدا و سیما آن را
پخش نکرد .یوزپلنگ نماد کشور ما است و خوب است
که در فیلمها و سریالها نمایش داده شود ،چون مردم
چیزی را که در فیلم میبینند بیشتر به یاد میآورند و

علی کفاشیان بازیگر تلویزیون میشود

گفت :بله! میخواهیم حریفان را بترس��انیم! کفاشیان
درباره دیدارهای دوستانه تیم ملی نیز گفت :فعال همان
دیدارهایی که از قبل قطعی شده برگزار میشود و بازی
جدیدی قطعی نش��ده .اگر بازیهای قبلی لغو نش��وند
همانها فعال قطعی هس��تند.وی درب��اره این خبر که
گفته میشود از فصل بعد بار دیگر سقف قراردادها به
لیگ برتر باز میگردد ،گفت :به آن صورتی که پیشتر
وجود داش��ت سقف نداریم ،بلکه برای همه باشگاهها
س��قف بودجه تعیین میکنیم .همچنی��ن قراردادها
شفافسازی میشود و هیچ چیز پنهانی وجود نخواهد
داش��ت .تمام قراردادها و مبالغشان منتشر میشود.
اگر باش��گاه یک بازیکن گرانقیم��ت بخرد باید چند
بازیکن ارزان هم بخرد تا س��قف بودجهاش شکس��ته
نش��ود .این طور نیست که یک باشگاه تمام بازیکنان
خ��وب را با وعده پرداخته��ای باال به خدمت بگیرد.
کفاشیان همچنین تاکید ویژهای داشت که لیگ برتر
در فصل آینده همچنان  16تیمی باقی میماند و هیچ
فشاری از سوی هیچ نهادی باعث نمیشود که تعداد
تیمهای لیگ برتر افزایش یابد .فصل آینده از هر یک
از گروههای لیگ دسته یک ،یک تیم کاسته و بازیها
در  2گروه  12تیمی برگزار میشود .رئیس فدراسیون
فوتبال درباره سرنوشت آریا هاسهگاوا ،فوتبالیست دو
رگه ایرانی و ژاپنی شاغل در جیلیگ گفت :خبر ندارم.
هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.کفاشیان
درباره مسائل مالی فدراسیون فوتبال گفت :مشکالت
مالی همچنان پابرجاست .پولی که اسپانسر به ما داده
بود را خرج کردیم و قرار است باز هم به ما پول بدهد.
اگر بازیهای تدارکاتی که در نظر داریم انجام ش��ود،
تیم ملی به آمادگی مطلوب میرسد.

در روزهاي گذش��ته اخبار زيادي درباره عالقه
بايرنمونيخ به جذب يوليان دراكسلر ،در مطبوعات
آلمان منتشر ش��ده بود و برخي از آنها اين خريد
را ب��راي بايرنموني��خ ناالزم و ب��راي بوندسلیگا
مضر میدانند .در حالی که احتمال جذب يوليان
دراكس��لر در تابستان آينده توس��ط بايرنمونيخ
افزاي��ش يافته ،بخش آلماني س��ايت بينالمللي
 Goalدر يادداشتي انتقادي به بررسي اين موضوع
پرداخته است .ماتياس سامر ،مدير ورزشي باشگاه
بايرنمونيخ هفته گذش��ته در پاسخ به پرسشي،
احتمال جذب دراكسلر ،ستاره جوان و خوشآتيه
شالكه را رد نكرد .اين اظهارات نهتنها باعث شگفتي
بين فوتبالدوستان آلماني و طرفداران بوندسلیگا
نشد بلكه تا حدودي عصبانيت آنها را نيز برانگيخته
است .با نگاهي واقعبينانه و از نظر سران بايرنمونيخ
عالقه اين باشگاه به دراكسلر تا حدودي منطقي و
واقعبينانه به نظر میرسد .يوليان دراكسلر جوان
 20س��اله است و به نظر مايل نيست فوتبال خود
را در باش��گاه شالكه به پايان برس��اند و بيترديد
بايرنمونيخ بهترين باشگاهي است كه ميتواند او را
سريعتر به اهداف و آرزوهاي ورزشي خود برساند.
بسياري از طرفداران بوندسلیگا ديدي منتقدانه
نسبت به سياست جذب بازيكن بايرنمونيخ دارند،
به نظر آنها س��ران بايرنموني��خ از مدتها قبل با
جذب س��تارگان ديگر تيمها ،سياست تكقطبي
كردن بوندسلی��گا را دنبال میكنند .آنها نهتنها
قصد تقويت كادر خ��ود را دارند بلكه ميخواهند
پتانسيل رقابت حريفان آلماني خود را نيز ضعيف
كنند .استراتژي بايرنمونيخ زير نظر اولي هوينس
مدير ورزشي اين تيم بر اين سياست استوار بوده
و ماتياس س��امر نيز از زمان برعهده گرفتن پست
مدير ورزشي اين باشگاه نيز همين سياست را حتي
با قدرت بيشتري ادامه داده است .بايرنمونيخ خود
سابقهاي طوالني در كشف و پرورش استعدادهاي
درخش��ان فوتب��ال دارد ،در س��الهاي گذش��ته
بازيكناني نظير فرانتس بكن باوئر ،گرد مولر و پاول
برايتنر و در گذش��ته نهچندان دور نيز ستارگاني
نظير فيليپ الم ،باستين شوآين اشتايگر يا توماس
مولر محص��ول آكادمي بايرنمونيخ بودهاند .با اين
وجود اي��ن باش��گاه در طول تاري��خ بوندسلیگا
س��تارگاني نظير لوتار ماتئوس ،ميشائيل باالك و
بهتازگ��ي ماريو گوتزه را نيز از نزديكترين رقباي
خود جذب كرده اس��ت .باشگاههای بسيار زيادي
در بوندسلی��گا نظير وردربرم��ن ،بايرلوركوزن و
حتي كارلس��روهه ،از وجود چنين سياس��تي در
بايرنمونيخ ضربه خوردهاند .اين باشگاهها بازيكناني
نظير كلوزه ،باالك يا اوليور كان را پرورش دادهاند
كه بايرنمونيخ به نحوي اين بازيكنان را از چنگ
آنها خارج كرده است .در تابستان آينده آينتراخت
فرانكف��ورت ،سباس��تين روده ،يك��ي از بازيكنان
كليدي خود را به احتم��ال فراوان به بايرنمونيخ
خواهد داد .هيلبرت بروخاگن ،رئيس اين باشگاه
دليل خاصي براي جذاب ب��ودن آليانسآرنا براي
بازيكنان جوان و آين��دهدار بوندسلیگا دارد :چرا
بازيكنان جواني همانند يان كريشهف يا سباستين
روده به بايرن مونيخ میروند؟ چون آنها میتوانند
در مونيخ درآمدي چند برابر داش��ته باشند و اين
مهمترين دليل اس��ت .بع��د از به خدمت گرفته
شدن ماريو گوتزه از دورتموند در تابستان گذشته
توس��ط بايرنمونيخ ،در تابس��تان آتي نيز روبرت
لواندوفسكي نيز از جمع دورتموندیها جدا شده
و ب��ه مونيخ خواهد رفت و به اين ترتيب دو تن از
بازيكنان كليدي دورتموند ،تيمي كه بين سالهای
 2010تا  ،2012اقتدار بايرنمونيخ را زير س��وال
برده بود ،از اين تيم جدا میشوند .ماريو گوتزه به
اين دليل توسط بايرنمونيخ جذب شده تا بتواند با
خالقيت خود ب��اري از دوش آرين روبن و فرانك
ريب��ري بردارد يا میتوان روبرت لواندوفس��كي را
نسخه مدرنتر ماريو ماندژوكيچ دانست اما بسيار
دشوار به نظر میرسد اگر بخواهيم دليلي ورزشي
براي تمايل به جذب دراكسلر توسط بايرن مونيخ
پيدا كنيم .عملكرد يوليان دراكسلر در اين فصل
نشان داده او هنوز باید مسائل فراواني را بياموزد يا
تجربهاندوزي كند .او حتي بر سر رسيدن به تركيب
اصلي تيم نیز بايد با بازيكناني نظير گوتزه ،روبن،
ريب��ري ،مولر و كروس رقابت کن��د و به احتمال
زياد اين نب��رد را به آنها واگ��ذار خواهد كرد .اگر
بايرنمونيخ به دنبال جذب بازيكن سرشناسي در
تابستان است ،شايد به خدمت گرفتن يك مدافع
و تقويت خط دفاعي منطقيتر و مفيدتر باش��د.
نكته قابلتوجه اين است كه انتقال به بايرنمونيخ
البته هميشه ضامن موفقيت و پيشرفت براي يك
بازيكن نخواهد ش��د .مانوئل نوير بعد از پيوستن
ب��ه بايرنمونيخ به يكي از بهترين دروازهبانان دنيا
تبديل شده اما از سوي ديگر بازيكني نظير لوكاس
پودولس��كي نيز بوده كه در بايرنمونيخ تنها چند
جام به دست آورده و پيشرفت شخصي او در اين
تيم توقف داشته و در نهايت به باشگاه شهر خود،
كلن بازگشت .در س��الهاي گذشته بوندسلیگا
بسيار غيرقابل پيشبينيتر از الليگا ،ليگ جزيره و
سري  Aبوده و هر تيمي توانايي شكست تيمهای
ديگر را داش��ته اس��ت و حتي تيمه��ای نامدعي
و كممطرحتر نيز از ش��انس قهرمان��ي برخوردار
بودهاند ك��ه اين باعث جذابيت و س��وددهي اين
رقابتها شده بود.

