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اخبار

زمان بازی کردن طارمی مشخص شد

س��رمربی تیم فوتبال الغرافه قطر تاکید کرد
مه��دی طارمی بعد از پای��ان محرومیتش برای
این تیم بازی میکند .در حالی که گفته میشود
وضعیت ق��رارداد مهدی طارمی ب��ا الغرافه قطر
نامشخص است« ،بولنت» سرمربی الغرافه اعالم
کرد طارمی از چهاردهم ژانویه این تیم را همراهی
میکند .بولنت با بیان اینکه اش��نایدر در لیست
بازی ب��ا االهلی قرار دارد ،درب��اره مهاجم ایرانی
گف��ت :طارمی بهخاطر محرومیتش در لیس��ت
بازی با االهلی نیس��ت ولی با ما تمرین میکند
ت��ا روز چهارده��م ژانویه ک��ه محرومیتش رفع
شود .همچنین روزنامه الشرق قطر در گزارشی
به وضعیت تیم الغرافه و بازیکنان جدید این تیم
یعنی مهدی طارمی و اشنایدر پرداخته و اعالم
کرده است طارمی از یکشنبه هفته بعد و با اتمام
محرومیتش میتواند الغرافه را همراهی کند.

جانشین احتمالی زیدان در رئال
جناب «یوگی»

نتای��ج ضعیف رئالمادری��د در این فصل و
فاصله زیاد با بارس��لونا در اللیگا باعث ش��ده
شایعات زیادی پیرامون آینده زیدان در مادرید
پدید آید .برخی منابع مدعیاند حذف در لیگ
قهرمانان اروپا ،پای��ان راه زیدان در رئالمادرید
خواهد بود .در عین حال آ.اس به نقل از برخی
مناب��ع در آلمان مدعی اس��ت ک��ه در صورت
برکناری زیدان ،یوآخیم لوو ،س��رمربی موفق
آلمانی ،جایگزین او خواهد شد .گفته میشود
پیش از اس��تخدام زیدان ،پرز ب��ا یوآخیم لوو
مذاکراتی هم داش��ته اس��ت ولی این سرمربی
آلمانی اعالم کرده قصد ندارد حداقل تا پیش از
جامجهانی  ،۲۰۱۸سمتش را در تیمملی آلمان
ترک کند .ش��اید در چنین ش��رایطی ،حضور
ل��وو بع��د از جامجهان��ی  ۲۰۱۸روی نیمکت
رئالمادرید ،گزینهای محتمل به نظر برسد.

قرعه آسان رئالمادرید و بارسلونا
در کوپا دلری

رئالمادرید و بارسلونا در مرحله یکچهارم
نهایی کوپ��ا دلری به ترتی��ب برابر لگانس و
اسپانیول قرار خواهند گرفت.
به نقل از آ.اس ،بعدازظهر جمعه قرعهکشی
مرحله یکچهارم نهایی کوپا دلری برگزار شد
و  8تیم حاضر حریفانش��ان را ش��ناختند .در
مهمترین بازیها رئالمادرید به مصاف لگانس
میرود و اسپانیول برابر بارسلونا قرار میگیرد.
سویا و اتلتیکومادرید دیگر بازی این مرحله
را برگزار میکنند .همچنین والنسیا به مصاف
آالوس میرود.
دیداره��ای رفت سهش��نبه و چهارش��نبه
هفت��ه آینده ( ۲۶و  ۲۷دی) برگزار و بازیهای
برگشت سوم و چهارم بهمن انجام میشود.

یادداشت

در روز تساوی استقالل و سایپا

«ایکاردی» از شرایط اینتر خسته شد

مائورو ایکاردی که عملکرد درخش��انی در
لیگ ایتالیا داش��ته هرگز نتوانس��ته در لیگ
قهرمانان اروپا بازی کن��د و این موضوع باعث
شده به ترک تیم اینتر فکر کند.
روزنام��ه ایتالیای��ی گاتزتا دلواس��پورت در
گزارشی از احتمال پیوستن مائورو ایکاردی از
تیم فوتبال اینتر به رئالمادرید نوشته است .در
این گزارش آمده موضوعی که شانس پیوستن
ایکاردی به رئال را بیشتر میکند این است که
اینتر شاید به لیگ قهرمانان سال آینده راه پیدا
نکند و ایکاردی به خاطر این آرزو تن به عوض
ک��ردن تیمش خواهد داد .این روزنامه نوش��ته
ملیپوش آرژانتینی دیگر تحمل عدم حضور در
لیگ قهرمانان را ندارد و آخرین فرصتی که به تیم
داده تابستان پیش رو است .این بازیکن در ۱۷۶
بازی در لیگ ایتالیا  ۹۹گل برای تیمش زده و با
این حال هرگز در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
حضور نداشته است .ماه آینده ایکاردی  ۲۵ساله
میش��ود و نمیخواهد بیشتر از این برای بازی
کردن در لیگ قهرمان��ان منتظر بماند .گاتزتا
مدعی شده رئالمادرید مدتهاست این بازیکن
را مد نظر دارد و حاضر است در ماه ژوئن ۱۱۰
میلیون رقم فسخ قرارداد او را پرداخت کرده و
لباس سفید را بر تنش کند.

شنبه  23دی 1396

رستگاری پرسپولیس در دقیقه 90
پرس��پولیس در حالیکه تا دقیقه
پایان��ی بازی با س��یاهجامگان با نتیجه
تساوی متوقف ش��ده بود ،توسط علی
علیپ��ور ب��ه گل برتری رس��ید تا یک
پی��روزی ش��یرین به دس��ت بی��اورد.
پرس��پولیس در نوزدهمین دیدار خود
در لیگ برتر در ورزش��گاه ثامن مشهد
ب��ه مصاف تیم س��یاهجامگان رفت که
این بازی در نهایت با یک گل به س��ود
پرسپولیس به اتمام رسید؛ علی علیپور
در دقیقه  ۹۰برای پرس��پولیس گلزنی
کرد .قبل از ش��روع مس��ابقه بازیکنان
 2تی��م به احترام درگذش��ت مصطفی
حکمتشعار ،داور بازنشسته ایران یک
دقیقه س��کوت کردند .ای��ن دیدار در
حالی با س��وت پیام حیدری آغاز ش��د
که تیم سیاهجامگان در دقایق ابتدایی
هجومیتر ظاهر شد و دروازه پرسپولیس
را تحت فشار قرار داد ولی سرخپوشان
تهرانی رفته رفته بر بازی مس��لط شدند و حاکم
توپ و میدان شدند .ش��اگردان برانکو در دقیقه
 ۳۸یک��ی از خطرناکترین موقعیتهای خود را
روی دروازه س��یاهجامگان ایجاد کردند .فرش��اد
احمدزاده از فاصله دور شوت محکمی را به سمت
دروازه حریف زد که با اختالف کم از باالی دروازه
به بیرون رفت .همچنین گادوین منشا در دقیقه
 ۴۰در محوطه جریمه سیاهجامگان در موقعیت
خوبی قرار داشت که ضربه این بازیکن با اختالف
به اوت رفت تا نیمه اول با تساوی بدون گل تمام
شود .در نیمه دوم برخالف  ۴۵دقیقه نخست این
پرس��پولیس بود که بازی را هجومی آغاز کرد و
وحید امیری در دقیقه  ۴۷فرصت خوبی را برای
گلزنی از دس��ت داد .دقیق��ه  ۶۴هم پاس خوبی
به علی علیپور در محوطه ششقدم سیاهجامگان
رسید ولی ضربهاش راهی اوت شد .سیاهجامگان
هم در این نیمه یکی دو موقعیت گلزنی به دست
آورد ک��ه این فرصتها از دس��ت رفت .برانکو در
مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال ساعت
 ۱۰صبح امروز شنبه  23دی برگزار میشود و
اهالی این رشته منتظر هستند تا رئیس جدید
خود را بشناسند.
امروز (شنبه) انتخابات فدراسیون بسکتبال
برگ��زار میش��ود و مدعیان اصلی رس��یدن به
صندلی ریاست دنیای توپ و تور که تعدادشان
به اندازه انگش��تان یک دس��ت هم نیست باید
رای مجم��ع فدراس��یون را بگیرن��د و در ای��ن
رقابت پیروز شوند .بسکتبال آخرین فدراسیونی
اس��ت که قبل از انتخابات کمیته ملی المپیک
رئیس��ش را میشناسد و سر و سامان میگیرد.
بعد از  2س��ال که مجم��ع انتخاباتی باز هم به
محمود مشحون رای داد و او را به عنوان رئیس
انتخاب کرد ،حاال مرد پیر بس��کتبال بازنشسته
شده و دیگر خودش در مجمع نیست و باید دید
خانواده صاحب رای بس��کتبال برای فصلهای
بدون مشحون چه تصمیمی خواهد گرفت.

دقیقه  ۷۶س��یامک نعمتی را ب��ه جای گادوین
منش��ا وارد زمی��ن کرد تا نفس ت��ازهای به خط
حمله تیمش بدهد .حمالت بینتیجه پرسپولیس
تا دقیق��ه پایانی ادامه داش��ت ول��ی اینبار هم
علی علیپور بود که در دقیقه  ۹۰فرش��ته نجات
سرخپوش��ان شد و ارسال وحید امیری را به گل
تبدیل کرد تا بازی در نهایت با یک گل به س��ود
پرسپولیس تمام شود .پرسپولیس با این برد ۴۴
امتیازی شد تا صدرنشینیاش ادامه داشته باشد.
علی علیپور هم با این گل  ۱۲گله شد و در صدر
جدول گلزنان جای خود را محکم کرد.
■■فوالد برابر گسترش متوقف شد

فوالد خوزستان در دیدار مقابل گسترشفوالد
تبریز ب��ه نتیجه تس��اوی رس��ید .در یکی دیگر
از ب��ازیه��ای هفت��ه نوزده��م لی��گ برت��ر که
روز جمعه برگزار ش��د ،فوالد خوزستان در تبریز
به مصاف گسترشفوالد رفت که با نتیجه تساوی
یک  -یک به اتمام رسید .حسن بیتسعید ()۲۲

ب��رای فوالد و پیمان بابایی ( )۵۷برای گس��ترش
گلزنی کردند .همچنی��ن ذوب آهن برنده داربی
اصفهان بود و  2بر یک از سد سپاهان گذشت.

■■توقف استقالل برابر سایپا

ام��ا در یک��ی از بازیه��ای حس��اس دیروز،
اس��تقالل ک��ه با حض��ور س��رمربی آلمانی خود
نتایج مطلوبی کس��ب کرده اس��ت ،در حالی که
ت��ا دقایق پایانی از ش��اگردان عل��ی دایی پیش
ب��ود  2امتیاز خانگی را از دس��ت داد .اس��تقالل
در ورزش��گاه آزادی به مصاف سایپا رفت که این
بازی با تس��اوی یک  -یک هم��راه بود .داریوش
شجاعیان در دقیقه  ۲۳برای استقالل گلزنی کرد
و رضا اس��دی در دقیقه  ۸۵دروازه آبیپوشان را
باز کرد .س��ایپا در نیمه اول به جز شوت قلیزاده
موقعیت خطرناک زیادی نداشت و استقالل بازی
هجومیت��ری را ب��ه نمایش گذاش��ت .در دقیقه
 ۲۳فرش��ید باقری توپی را داخل محوطه س��ایپا
ارس��ال کرد که داریوش شجاعیان ضربه سرش

چه کسی رئیس فدراسیون بسکتبال میشود؟

انتخاب سرنوشتساز

 ۲۴نفر برای حضور در
مجمع انتخاباتی فدراسیون
بس��کتبال ثبتن��ام کردند
ک��ه از میان آنه��ا  ۱۵نفر
صالحیتشان برای حضور
در مجمع امروز تایید شد.
رضا مهندس��ی ،ج��واد داوری ،بهروز منتقمی،
سیدمهرداد هاش��می ،رمضانعلی دولو ،مهرداد
آگی��ن ،مازیار ناظمی ،سیدحس��ن طباطبایی،
ک��رماهلل علیم��رادی ،رض��ا دروی��ش ،رامین
طباطبای��ی ،حس��ن میرزاآقابی��ک ،داری��وش
س��لیمی و محم��د رضاعلی نفرات تاییدش��ده
هس��تند و جز علیپور که اع�لام انصراف کرده
باقی در مجمع انتخاباتی شرکت خواهند کرد.

از می��ان ای��ن  ۱۴نف��ر
اما هم��ه مدعی نیس��تند
و خیلیه��ا نیز قرار اس��ت
انصراف بدهن��د .آنطور که
پیشبینی میش��ود رقابت
بین  3-4نامزد خواهد بود و
باقی به نفع دیگری یا بدون نام آوردن از کسی
کنار خواهند کشید اما رقابت بین مدعیان زیاد
است و باید دید در نهایت صاحبان رای مجمع
باالخره چه تصمیمی میگیرند .آیا به رش��د و
توس��عه و آیندهای درخش��ان رای میدهند یا
دوباره مثل  2سال قبل تصمیمی میگیرند که
ضررش تنها به خودش��ان برسد و بعد از مدتی
دوباره سر در گریبان پشیمان باشند؟

را به س��مت دروازه نارنجیپوش��ان زد
که دروازهبان سایپا این توپ را مهار کرد
ولی در برگشت شجاعیان آن را به گل
تبدیل کرد .ش��اگردان علی دایی بعد از
دریافت گل و در دقایق پایانی حمالتی
را برای جبران نتیجه انجام دادند که این
حمالت بینتیجه ب��ود و بازی با همان
یک گل در نیمه اول تمام ش��د .شروع
نیمه دوم تحت تاثیر شکس��ته ش��دن
رکورد گل نخوردن توسط سیدحسین
حسینی دروازهبان جوان استقالل آغاز
شد و این بازیکن در دقایقی که توانست
این رکورد را بش��کند مصدوم نیز شد.
در دقیق��ه  ۵۲یک ضربه خطا پش��ت
محوطه جریمه برای س��ایپا اعالم شد
که ای��ن ضربه را مه��دی ترابی به تیر
عمودی دروازه زد و در برگشت توپ به
صورت حسینی خورد و باعث خونریزی
بینی وی و توق��ف چند دقیقهای بازی
ش��د .در این فاصله او توانست رکورد کلینشیت
تاریخ فوتب��ال ایران را به خ��ود اختصاص دهد.
س��ایپا که تی��م برتر نیمه دوم ب��ود  2بار توپ را
به تیر دروازه استقالل کوبید اما نتوانست دروازه
این تیم را باز کند .در  5دقیقه پایانی ش��اگردان
علی دایی بازی مس��تقیم را در دس��تور کار قرار
دادند و تالش زیادی کردند تا بتوانند گل خورده
را جبران کنند .در دقیقه  ۸۵این دیدار یک ضربه
کرنر نصیب س��ایپا شد که مهدی ترابی این توپ
را روی دروازه ارس��ال کرد و رضا اسدی با ضربه
س��ر دروازه استقالل و سیدحسین حسینی را باز
کرد .استقالل در ثانیههای پایانی وقتهای اضافه
توس��ط علی قربانی صاحب یک موقعیت طالیی
شد که این بازیکن در حالی که با دروازهبان تک
به تک بود توپ را به بیرون زد تا بازی با تس��اوی
به پایان برس��د .همچنین در آخرین بازی هفته
نوزده��م ،صنعتنفتآبادان و پارسجنوبیجم به
تساوی یک به یک دست یافتند.
محمود مشحون  2سال قبل توانست با ۲۳
رای رئیس فدراسیون بسکتبال شود اما به دلیل
بازنشستگی ،دوران ریاستش کامل نشد و اعالم
ک��رد به طور کامل از ورزش میرود اما نرفت و
همچنان دوس��ت دارد که باش��د .در این چند
روزه صحبت از حمایتهای او از نامزدی خاص
مطرح ش��ده و دیده شده که او و رضا مشحون
در برخی مراسمها به همراه نامزد مورد حمایت
خود حضور داش��تهاند .بسکتبال در دهه اخیر
روندی کامال مش��خص داشته اما در سالهای
اخیر با س��رعتی باال در مس��یر سرازیری بود و
هیاتها نیز از وضعیت بس��کتبال دل خوشی
ش آمده که  2سال
نداشتند .حاال این فرصت پی 
زودتر به تغییر برای رشد و توسعه رای بدهند و
آینده خود را بسازند .امروز انتخابات فدراسیون
بس��کتبال اس��ت و آنچه اهالی این خانواده از
صاحبان رای انتظار دارند مقابله با مشحونیسم
دوباره است.
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همسر کاوه رضایی
در تیم والیبال شارلوا

همسر کاوه رضایی در آستانه امضای قرارداد
با تیم والیبال ش��ارلوای بلژیک اس��ت .به نقل
از س��ایت  ،DHفرنوش ش��یخی ،همسر کاوه
رضایی چند وقتی است که با تیم بلژیکی شارلوا
تمری��ن میکند و عملکرد خ��وب این بازیکن
باعث رضایت سران این باشگاه شده است.
مربی تیم شارلوا درباره حضور شیخی در این
تیم گفت :حضور شیخی هیچ هزینهای تاکنون
برای ما نداش��ته اس��ت .او در سطح بازیکنان
بلژیک��ی فعالیت میکند و با نظر کاوه به اینجا
آمده اس��ت .هنوز کارهای دفتری برای قرارداد
با این بازیکن به س��رانجام نرس��یده و در حال
مذاکره با فدراسیون والیبال هستیم.

رئالمادرید که حتی از قبل از پیوستن نیمار
ب��ه بارس��لونا به دنبال ج��ذب او ب��ود ،حاال باید
برای جذب این بازیک��ن رقمی هنگفت بپردازد.
روزنامه هواداری تی��م فوتبال رئالمادرید ،مارکا،
در گزارشی اش��اره به عالقه این تیم برای جذب
نیمار دارد و نوش��ته این تیم در س��الهای اخیر
بارها بهترین بازیکن��ان موجود در تیمهای دیگر
را به خدمت گرفته اما این بار یکی از بزرگترین
اهدافش را دنبال میکند و به دنبال جذب نیمار
اس��ت .این تیم در س��ال  ۲۰۱۷توانست  ۵جام
معتبر کس��ب کند و این طرز فک��ر را ایجاد کرد
که قرار اس��ت موفقیتهای بیش��تری هم کسب
کند اما ش��رایط متفاوت شده و حاال این تیم به

وقتی رئال بیش از همیشه به «نیمار» احتیاج دارد

اصرار مارکا برای یک خرید

دردسر افتاده است .به همین
دلیل س��ران تیم و هواداران
امیدوارند با ج��ذب بازیکنی
بزرگ در بازار نقل و انتقاالت
نیروی از دست رفته این تیم
دوباره بازگردد و رئال در اوج
باش��د .این تیم مدلی استراتژیک دارد که از سال
 ۲۰۰۰آن را دنب��ال میکن��د و نهتنها در زمین
اهدافی خ��اص را دنبال میکند بلک��ه به دنبال

خرید بازیکن هم هست ،آن
ه��م بهترین بازیکن��ان .این
بار هم اس��می ک��ه در ذهن
هواداران باش��گاه است کسی
جز نیمار نیس��ت .رئال پیش
از این و قبل از پیوستن نیمار
به بارسلونا هم به دنبال جذب این بازیکن بود اما
موفق نشد و حاال که ستاره برزیلی در ازای رقمی
هنگفت راهی پاریس��نژرمن ش��ده ،باز هم به

دنبال جذب این بازیکن اس��ت .بویژه که رئال در
بازار نقل و انتقاالت تابستانی خامس رودریگس و
آلوارو موراتا را هم فروخته و برای حفظ سیاست
کهکشانی باشگاه باید ستارهای را به خدمت گیرد
اما این را هم میداند که خرید نیمار شاید حدود
 ۴۰۰میلی��ون یورو برای این تیم هزینه داش��ته
باشد .از آنجایی که کریس رونالدو هم به روزهای
پایانی بازی کردنش نزدیک میشود رئال بیمیل
نیست بازیکنی جوان و آیندهدار را به ترکیب تیم
یاسجی هم ب��ه این راحتی
اضافه کن��د البته پ 
حاضر به فروش ستارهای که به تازگی خریده و به
وس��یله آن به دنبال رسیدن به اهداف دیرینهاش
است ،نیست.

هنر معامله

چگونه «رایوال»
بزرگترین ایجنت دنیا شد

محمد امیرپور :اگر بخواهید مینو رایوال را از روی
لباسه��ا و ظاهرش قضاوت کنید ،به نتایج خوبی
نخواهید رسید؛ مردی که بیشتر شبیه پیشخدمت
پیتزافروش��ی در ش��هری کوچک در ایتالیاست.
فرضیهای که البته چندان هم اشتباه نیست؛ رایوالی
10ساله در پیتزافروشی پدرش کار میکرد ،البته در
هلند و به مش��تریهای ناپولی(نام مغازه پدرش)
س��رویس میداد .این گزارش خالصهای اس��ت از
گفتوگوی س��ایمون کوپر ،نویس��نده فایننشال
تایمز در محل زندگی رایوال (هارلم آمس��تردام) و
سرک کشیدن به دنیای مرد چاق دورگ ه ایتالیایی-
آلمانی .مادر رایوال آلمان��ی بود و او بهتر از پدرش
به زبان آلمانی ح��رف میزد .به خاطر همین این
مینو بود که با روسای بانکها مذاکره میکرد و به
جای پدرش به دیدار شهردار هارلم میرفت .رایوال
با مشتریان ایتالیایی مغازه هم به زبان مادری گپ
میزد .او با ش��رکتی به نام اینترمزو آشنا میشود،
شرکتی که به سازمانهای آلمانی کمک میکند
در ایتالیا س��رمایهگذاری کنند .رایوالی  19ساله
به قدری ثروتمند ش��ده که شعب ه مکدونالد شهر
هارلم را هم افتتاحکند .در  20سالگی ،مینو تصمیم
میگیرد پ��ول درآوردن را متوقف کند و از زندگی
لذت ببرد .بعد از فارغالتحصیلی در رش��ت ه حقوق،
به سمت بزرگترین تفریح خانوادگیاش ،فوتبال،
میرود .مینو مدیرفنی باشگاه افسی هارلم میشود
و تصمیم میگیرد دنیس برکمپ  17ساله و گمنام
را از آژاکس به هارلم بیاورد .سیاس��تهای سنتی
مدیریت باش��گاه با ایده ج��ذب برکمپ مخالفت
میکند و در پایان فصل هارلم با افکار محافظهکارانه
و قدیمی مدیر باشگاه به دست ه پایینتر سقوط کرد.
بزرگترین ماموریت مینو  7ماه زندگی در فوجیا
و رنگ کردن دیوارهای خان ه بازیکنی اس��ت که با
خودش به باشگاه آورده است .سریآ ایتالیا در اوج
سالهای قدرتمندیاش قرار دارد و رایوال با الفبای
فوتبال حرفهای آشنا میشود .هر چند ایدههایش
چندان جدی گرفته نمیش��وند« .چندبار به دفتر
رئیس باش��گاه فوجیا رفتم و به آنها گفتم به طور
آزمایشی من را مدیر ورزشی باشگاه کنند .اما مدیر
ورزشی باشگاه در آن دوران یکی از بازیکنان سابق
تیم بود که کارش را بلد نبود .من میخواستم پای
اس��تعدادهای جوان هلندی را به فوجیا باز کنم و
مدیر ورزشی احمق فوجیا به خاطر مشکالت مالی،
بازیکنان تمامشده را میخرید .این نگاه همان روزها
در من تقویت ش��د؛ باش��گاههایی که پستهای
مدیریتیش��ان را به بازیکنان سابقشان میدهند،
باشگاههای ضعیفی خواهند ماند .مثل ازدواجهای
فامیلی که باعث میشود فرزندان ضعیفتری به دنیا
بیاورید .حضور در فوجیا کمک خوبی بود که بفهمم
از فوتبال چه میخواهم؟! نه دنبال فوتبالیست شدن
بودم و نه ش��غلهای بدونتاثیری مثل سرپرست.
دنب��ال این بودم که مدیران باش��گاهها و بازیکنان
را به چالش بکش��م و با هم ه خانواده فوتبال رابطه
داشته باشم» .مینو برای شروع کار بزرگترین مدیر
فوتبال را انتخاب میکند .لوچیانو موجی ،نامی که
شهرتش به کالچوپولی و یوونتوس گره خورده اما
در س��ال 1990موجی هنوز مدیر باش��گاه تورینو
بود« .س��اعت  11با موجی قرار داشتم .برای اینکه
خودم را وقتشناس نشان دهم 5 ،دقیقه زودتر به
دفتر باشگاه رسیدم .من را به اتاقی بردند که شبیه
دندانپزش��کی بود و  25نفر منتظر موجی نشسته
بودند .آقای رئیس تقریبا با  2س��اعت تاخیر وارد
ساختمان شد و خانم منشی راهنماییام کرد داخل
اتاق» .گفتوگوی بین موجی و رایوال چندان خوب
جلو نمیرود« :من گفتم این بیادبی است که من
را منتظر گذاشتید؟ موجی هم نگاهی به من کرد و
جواب داد اگر از کسی خوشم نیاید ،هرگز نمیتواند
بازیکنی در ایتالیا بفروش��د .با حالتی عصبانی زدم
بیرون و به سر خیابان نرسیده ،پشیمان شده بودم».
رای��وال برایم توضیح میدهد که هیچ چیز بعیدی
در فوتبال وجود ندارد« .رابط ه دوستانهای با زدنیک
زمان داش��تم .سرمربی فوجیا ش��ده بود و عاشق
کارش بود .مربی ایدهآلگرایی بود .یکبار از بازیکنی
گفت که تیمش به آن نیاز دارد .وقتی مشخصاتش
را برایم توضی��ح داد ،گفتم چنین بازیکنی وجود
ندارد؛ کس��ی که در هر ب��ازی  17کیلومتر بدود،
مثل مارادونا دریبل بزند و در تمرینات سختکوش
و جدی باش��د! باورتان میش��ود؛ چند س��ال بعد
چنین بازیکنی را در اسپارتاپراگ چک پیدا کردم،
توی جعب ه کادو گذاش��تم و ب��ه زدنیک زمان که
س��رمربی التزیو بود ،فروختم .پاول ن��دود در هر
بازی  17کیلومتر میدوید ،مثل مارادونا تکنیکی
بود و به تمرین مانند پیشغذا نگاه میکرد» .بیشتر
بازیکنانی که با رایوال قرارداد دارند ،با او مانند یک
خدمتکار شبانهروزی رفتار میکنند« .یکبار ساعت
 2نیمهشب ماریو بالوتلی به من زنگ زد و در حالی
که داش��ت فریاد میکش��ید ،گفت خان��هام آتش
گرفت��ه؟ چه چیزی باید بهش میگفتم جز اینکه
لعنت��ی من  7هزار کیلومتر از خانهات فاصله دارم،
پس به آتشنشانی زنگ بزن» .خود رایوال میگوید
در  99درص��د موارد ،رابط ه او و بازیکنانش فراتر از
یک رابط ه کاری است .بویژه درباره بازیکنان زیر 18
س��ال که به طور آنالین با آنها در ارتباط اس��ت و
حتی برای خریدن کادوی ش��ب کریس��مس از او
مشاوره میگیرند.

