فوتبال خارجی

www.ettelaat.com

ـ
ـ
ـ
ـ
ج
ن
ت شـد

ن
ب
ا
ی
ـ
ـ
د
بدانیــد

ـ
ک
م
د
ی
ر
برن

امه

ف
و
ت
ب
ا
ل
ی
 -7فوتبال یک شبکه قوی هوشمند دارد

گو یک اس��تعداد بی نظیر بود و افس��ون هایی بچه گانه داشت .او همچنین اس��تعداد ویژه ای برای رانندگی
در میان ترافیک های ش��هر ناپل داشت(.مارادونا از س��ال  1984تا  1991در ناپولی بازی می کرد) همیشه
از کار ب��ا او ل��ذت می بردم ،ام��ا روزی یکی از هم تیم��ی هایش پیش من آم��د و گفت« :از ش��ما ممنونم».
گفتم« :خواهش می کنم».
او ادامه داد« :نه ،نه ،از شما ممنونم و خدا نگهدار ،حاال از شما می خواهیم که اینجا را ترک کنید».
گفتم « :باشد ،اما می شود قبل از آن با دیگو صحبت کنم؟»
و او پاسخ داد « :نه ،دیه گو مشغول است .خدا نگهدار».
و این پایان کار ما بود.

 -5قراداد بستن با یک شتر لذت بخش است

بعض��ی از قراداد ها واقع��ا عجیب بود .در بولیوی یک قرارداد بس��تم و یکی از بچه ها گف��ت که برای من یک
الما(شتر بی کوهان آمریکای جنوبی) خواهد فرس��تاد ،زیرا برای بخت و اقبالم خوب است .من خیلی به آن
حرف توجه نکردم ،تا اینکه هشت هفته بعد یک تماس تلفنی از دفتر پست لندن دریافت کردم مبنی بر اینکه
یک الما منتظر من اس��ت .در نهایت آن را پیش خود نگاه داش��تم و برایش یک باغ وحش ساختم .پس از آن
یک کانگورو ،ا ِموس(ش��ترمرغ استرالیایی) و یک آردوارک(کفتار بومی جنوب و مشرق آفریقا) به آنها اضافه
شدند .بچه هایم عاشق آنها بودند.

-6هر مدیر برنامه ای ممکن است کارش به محافظ پا بکشد

یادم می آید در حال صحبت برای بازیکنان لیورپول بودم و آنها از من می خواستند تا پس از آن به رختکن تیم
بروم .وقتی وارد رختکن تیم شدم ناگهان دیدم محافظ ساق پای رابی فاولر روی سرم است و پس از آن مجبور
بودم کل صحبت های حرفه ای خود را در آن حال انجام دهم.

گاه��ی اوقات به عنوان یک مدیر برنامه به دنبال خبرنگاران می رفتی��م و چیزهایی به آنها می گفتیم تا از آن
سمت نیز حمایت آنها را پیش خود داشته باشیم .همه چیز در خصوص ذکاوت و هوش است .منظورم هوش
ذهنی نیس��ت ،بلکه هوش ش��بکه ای است :چه کس��ی چه کاری می کند؟ خبرنگاران در جمع آوری هوش
ش��بکه ای ابتکار بسیار زیادی دارند ،برای همین من همیش��ه مطمئن می شدم که با آنها رابطه دوستانه ای
داشته باش��م و بدانم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن اس��ت .نه فقط خبرنگاران انگلیسی ،بلکه خبرنگاران
اسپانیایی و ایتالیایی زیادی را نیز می شناختم.

 -8مدیر برنامه ها نباید با بازیکنان دوست باشند

بعضی از بازیکنان من به دوستان خوبی تبدیل شدند ،بازیکنانی مثل تونی کاتی .یادم می آید در جریان جام
جهانی  1990بود که من پیراهن ورزشی بر تن کردم و بازی کردم ،همان موقع بود که رسانه ها با خود گفتند
این آدم عجیب و غریب از کجا می آید؟ یک نفر به من گفت که کمی زیاده روی کرده ام و برای همین پای خود
را پس کشیدم .من می خواستم در موقعیت بهتری باشم .می خواستم برای بازیکنان آنجا باشم و با آنها پاس
کاری کنم .امروزه بازیکنان بیش��تر ترجیح می دهند مدیر برنامه ه��ا با آنها به کافه و بار بروند .هیچ وقت فکر
نمی کردم این کار مناسبی برای من باشد".

 -9بازیکنان در هر زمینه ای توقع تخصص دارند

من همیش��ه یک ارتش از آدم ها را دور و بر خود داش��تم .اگر ما با یک بازیکن قرارداد می بستیم ،آنها خدمات
مالی ،وکیل ،شرایط زندگی و همه چیز می خواستند .آژانس ما مانند یک فروشگاه آنالین برای یک مدل بود.

 -10مدیر برنامه ها نگرانی درباره وفاداری باشگاه ها ندارند

جری ماگور دیالوگ معروفی دارد که می گوید« :پول را به من نش��ان بدهی��د» .گاهی اوقات حق با هالیوود
است .من به دنبال آرس��نال رفتم ،اما مطمئن نیستم که تصمیم درستی بود .حتی با اینکه فردی لیونبرگ و
نوانکو کانو را به آرس��نال بردم و دیدن عملکرد خوب بازیکنان در یک تیم خیلی لذت بخش است« ،پول را به
من نشان بدهید» همیشه اولویت کار من بود.
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