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اخبار

لوبانف:
شکست دادن ایران سخت است

دروازهبان تیمملی ازبکس��تان گفت :بازی با
ایران برای هر دو تیم از حساسیت فوقالعادهای
برخوردار و بردن ایران س��خت اس��ت .الکساندر
لوبانف در گفتوگو با تس��نیم ،درباره بازی روز
پنجشنبه ایران و ازبکس��تان اظهار داشت :این
بازی برای ازبکس��تان و همچنین تیم ایران یک
بازی بزرگ و ف وقالعاده مهم اس��ت .نتیجه این
دیدار برای هر دو تی��م اهمیت زیادی دارد و ما
میخواهیم برنده این دیدار باش��یم تا همچنان
صدرنش��ین گروه بمانیم .وی در واکنش به این
س��وال که آیا ازبکس��تان با بردی که در  2بازی
قبل خود کس��ب ک��رده میتواند ای��ران را هم
شکست دهد ،گفت :ایران تیم قدرتمندی است
و از بازیکنان و مربیان توانمندی بهره میبرد .فکر
میکنم بردن تیم ایران س��خت است .دروازهبان
تیمملی ازبکس��تان درباره اظهارات اخیر ایگور
پانادیچ ،مربی پیش��ینش در پرسپولیس مبنی
ب��ر اینکه لوبان��ف دروازهبان ضعیفی اس��ت و با
کلی اضافه وزن به پرسپولیس آمد ،تصریح کرد:
در اینباره حرفی ن��دارم و تمرکزم را روی بازی
حساسی که با ایران داریم ،گذاشتهام.

مجتبی جباری باز هم مصدوم شد

ستاره سابق آبیپوشان پایتخت که در لیگ
س��تارگان قطر بازی میکند با آس��یبدیدگی
مواجه ش��ده اما هنوز زم��ان دوری او از میادین
مشخص نیست .به نقل از الوطن ،مجتبی جباری
یکی از بازیکنان تاثیرگذار االهلی به شمار میآید
و چند س��الی اس��ت در این تیم قط��ری بازی
میکند .ستاره پیشین استقالل تهران در دیدار
االهلی با الشمال که با پیروزی  2بر یک الشمال
به پایان رسید با آسیبدیدگی مواجه شد .هنوز
مدت دوری جباری از میادین مش��خص نش��ده
اس��ت .او روز دوشنبه در بیمارستان اسپایر قطر
حاضر ش��د و قرار است بزودی گزارشی کامل از
آسیبدیدگی این س��تاره ایرانی در اختیار لوکا
بوناچیچ ،سرمربی االهلی قرار گیرد .ستاره سابق
آبیپوشان پایتخت در فصل جاری لیگ ستارگان
قطر هم شروع خوبی با االهلی داشت و توانست
در همان دیدار نخست برای تیمش گلزنی کند تا
ثابت شود دوران حضور او در لیگ ستارگان قطر
هنوز به پایان نرس��یده است و میتواند بازیکنی
تاثیرگذار برای سبزپوشان قطری باشد.

یادداشت

چرا مدیران ایرانی برانکو را به کیروش ترجیح میدهند؟

نا امنی ترکیه
دلیل فسخ قرارداد والیبالیست ایرانی

بازیکن تی��م والیبال ایران به دلیل ش��رایط
نامناس��ب محل زندگی در نزدیکی مرز ترکیه و
س��وریه ،قراردادش را با تیم ترکیهای فسخ کرد.
به گ��زارش ایس��نا ،میکائیل تاج��ر ،بازیکن 32
س��اله والیبال ایران چند ماه پیش با تیم MSK
 Urfaترکیه قهرمان لیگ این کش��ور به توافق
رس��ید و با آنها قرارداد امضا ک��رد اما در روزهای
گذشته صحبتهایی مبنی بر بازگشت او به ایران
شنیده شد تا اینکه در نهایت او قراردادش را با تیم
ترکیهای لغو کرد .این بازیکن بعد از بازگش��ت به
ایران با تیم بازرگانی هاوشگنبد به توافق رسیده
است .او از تیم شهرداری تبریز هم پیشنهاد داشت.
میکائیل تاجر درباره علت ترک تیم ترکیهای قبل
از ش��روع مسابقههای لیگ این کشور گفت :تیم
«یورفا» ابتدا این ایده را داشت که چندین بازیکن
ب��زرگ را به تیمش اضافه کند تا بتواند جایی در
میان  4تیم برتر لیگ این کش��ور داشته باشد اما
ای��ن اتفاق رخ نداده اس��ت .او در ادامه افزود :این
باشگاه به تعهدات مالی خود هم عمل نکرد و به
همین دلیل جلسهای را با مسؤوالن این تیم برگزار
کردیم و با توافق قرارداد را فسخ کردیم .تاجر در
پایان گفت :شرایط زندگی من در آنجا هم خیلی
مناس��ب نبود .به دلیل اینکه مح��ل زندگیم در
مرز س��وریه و ترکیه قرار داشت خانوادهام آرامش
نداشتند و من هم تصمیم گرفتم به ایران برگردم.
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مه�دی طاهرخان�ی :کار ک��ردن ب��ا مربیانی مثل
کیروش آسان نیست چون برای آنها نتیجهگیری
در اولویت نخست است حتی باالتر از جلب رضایت
مدیر باالسری.
اما دس��ته دیگ��ری از مربی��ان خارجی وجود
دارند که تالش میکنند عوض تغییر ساختار و به
جلو بردن فوتبال آن کش��ور(ولو با دعوا و زورکی)،
بیشتر به فکر رضایت کارفرما باشند .محمد دادگان
در صورت��ی مرت��ب از اقتدارش در زمان ریاس��ت
فدراسیون فوتبال صحبت میکند که حاال وضعیت
برانکو در پرسپولیس به همه نشان میدهد اصوال
فرد آرام و س��اکتی مثل علیاکبر طاهری هم توان
کنترل برانکو را دارد.
برانک��و همانند ک��یروش نگران س��ختافزار
نیس��ت ،گلهای ب��ه پیراهن و کیفیتش ن��دارد ،تا
وقتی پای منافع خودش در میان نباش��د با مدیر
باالدس��تی درنمیافتد که باید برای پیشرفت این
فوتبال بیشتر هزینه کرد و سختی کشید .شانس
خوب محمد دادگان این بود که  4س��ال با دستور
مستقیم مهرعلیزاده با مربیای مثل برانکو کار کرد.
او آنقدر ساکت و آرام بود که وقتی فدراسیون پول
مالیاتش را نداد 10 ،س��ال تم��ام به ایران نیامد تا
مبادا ممنوعالخروج شود .حتی زمانی که سرمربی
االتفاق سعودی بود برای دیدار با استقالل از هزاران
کیلومتر دورتر ،تیمش را از پش��ت تلفن کوچ کرد.
البته این خصایص مادرزادی برانکو است که لزوما
ربطی به داشتههای فنیاش ندارد .برانکو تنها مربی
یک دهه اخیر قرمزهاست که توانسته آرامش را به
این تیم بازگرداند و بعد از سالها قرمزها در ابتدای
لیگ مدعی اصلی قهرمانی هستند.
از این رو داشتههای فنی برانکو در فوتبال ایران
ثابت ش��ده است و باید او را در زمره مربیان خوب
خارج��ی قرار داد ام��ا او در جاهایی که باید برای
دفاع از تیمش مقابل مدیر باالدس��تی میایستاد،
عقبنشینی کرد .برای نمونه ،تحمیل بازیکن در
 4تساوی پشت سر هم کافی است تا تیمی مثل
رئال را دچار یک بحران مقطعی کند و مش��خص
شود این تیم دچار مشکالتی است 3 .تساوی از 4
تساوی در لیگ بوده تا رئال صدرنشینی اللیگا را
هم به اتلتیکو واگذار کند .به گزارش شفقناورزشی،
بهرغم همه خوشبینیهایی که به تیم زیدان وجود
داشت ،در هفتههای اخیر سفیدپوشان بازیهای
ضعیف��ی ارائ��ه دادهاند و هم در خ��ط دفاع و هم
در خط حمله کمتر از حد انتظار ظاهر ش��دهاند.
شاید مشکل اصلی رئالیها که هیچکس انتظارش
را نداش��ت در خط حمله این تیم ش��کل گرفته
است .با وجود گرت بیل ،کریم بنزما و کریستیانو
رونالدو که به مثلث بیبیس��ی معروف ش��دهاند،
هم��واره انتظ��ار م��یرود رئال در زمین��ه گلزنی
مشکلی نداشته باشد اما در هفتههای اخیر کامال
مشخص ش��ده که این مثلث با مشکالتی روبهرو
اس��ت و از آمادگی الزم برخوردار نیس��ت .بویژه

چرا سرمربی تیم ملی آرام نیست؟

آرامش مخرب

طول این  2فصل که میشود از محسن مسلمان
در فص��ل قبل و طارم��ی و رضاییان در این فصل
یاد کرد .اما آنچه دست آخر به پرسپولیس ضربه
کاری را وارد ک��رد مربوط به اصرار سرپرس��ت در
قبال حضور در جام حذفی بدون ملیپوشان بود.
برانکو بنا به گواهی آرشیو مصاحبههایش از همان
روز نخس��ت به صورت سفت و سخت اعالم کرد
در هیچ بازی حذفی بدون ملیپوشان وارد زمین
نمیشود اما عاقبت فش��ار طاهری کار خودش را
کرد و حاال به همین راحتی یکی از جامهای پیش
رو از دست برانکو و تیمش میرود .در اینجا بحث
حقوق از دس��ت رفته برانکو و منافع شخصیاش
نیست؛ دل میلیونها هوادار به سختی شکست و
با گذش��ت چند روز از آن شکست تاریخی ،هنوز

س��رمربی تیم ش��هامت یک خط اعت��راض علیه
مدیریت تیم را نداشته است.
دقیق��ا برعک��س کارلوس ک��یروش که برای
جلوگی��ری از چنین اتفاقات تلخ��ی ،بارها مقابل
مدیران باالدس��تیاش ایس��تاد و ب��ه فکر منافع
ش��خصیاش نب��ود .طبیعتا ی��ک مدی��ر آرام و
غیرفوتبال��ی مث��ل طاه��ری ترجی��ح میدهد با
مربیان��ی مث��ل برانکو کار کند ک��ه حتی پس از
تراژدی ،ش��هامت اعتراض ندارند تا کس��ی مثل
کیروش که مثل روز روشن است سرش میرفت
کار برانک��و را نمیک��رد .تص��ور کنی��د کیروش
سرمربی پرس��پولیس بود و مدیریت به او دستور
میداد باید بدون ملیپوشان به شیراز بروی .بدون
شک کیروش همانند برانکو فریب ضعیف بودن

وضعیت بسیار بحرانی برای رئال و هوادارانش

بیبیسی کجاست؟

کریس��تیانو رونال��دو و کریم
بنزما به هی��چ وجه در حد و
اندازههایی که انتظار میرفت
ظاهر نشدهاند .رونالدو بدترین
ش��روع خود در اللی��گا را در
زمین��ه گلزنی داش��ته و این
روزه��ا در ترکیب رئال کامال محو اس��ت و کریم
بنزما هم اصال وضعیت بهتری از رونالدو ندارد .این
مهاجم فرانسوی در بازی این هفته لیگ در برابر
ایبار بازی بسیار ضعیفی ارائه داد و در شرایطی که
در ترکیب اصلی قرار داش��ت تنها  6بار توپ به او
رسید که نش��ان میدهد بنزما عمال در آن بازی
هیچ نقش و فایدهای نداش��ت .وضعیت گرت بیل

اندک��ی از  2همتای دیگرش
در خ��ط حمل��ه رئ��ال بهتر
اس��ت اما این مهاج��م ولزی
هم عملکردی سرنوشتس��از
نداش��ته و در بازیهای اخیر
نتوانسته ورق را به سود رئال
برگرداند .با توجه به آمار ضعیف مثلث خط حمله
معروف رئال ،به نظر میرسد این مساله که بنزما،
بیل و رونالدو به طور همیشگی همواره در ترکیب
اصل��ی قرار میگیرن��د و در واقع نیمکتنش��ین
کردن آنها یک خط قرمز محس��وب میش��ود ،به
ضرر رئال تمام ش��ده اس��ت .آلوارو موراتا و مارکو
آسنس��یو روی نیمک��ت رئال حض��ور دارند و در

مثل گالدیاتور

قشقایی را نمیخورد .همانطور که قبل از بازی با
هند و گوام لحظهای درباره قدرت آنها دچار تردید
نش��د و به بازیکنانش گفت «کوتاه بیاید همینها
شما را تحقیر میکنند».
اما فوتبال ما سوای سلیقه مدیران ،محتاج کدام
دست از مربیان خارجی است؟ بدون شک اگر قرار
به پیشرفت و بهروز شدن باشد بهتر است مربیای
بیاید که به وقتش مقابل مدیر باالدستی میایستد
و از او میخواهد ابزار پیشرفت را برای فوتبال ایران
مهیا کن��د .از او میخواهد عوض قناعت به لباس
درجه چندم آلاشپورت و جیووا سراغ آدیداس برود
نه تنها برای برندش بلکه به این خاطر که در هوای
گ��رم در آن لباس بازیکن تیمملی چند لیتر کمتر
عرق میکند و این رابطه مستقیم با نتیجه دارد.
هفتههای ابتدایی فصل و در غیبت مهاجم اصلی
به دلیل مصدومیت ،نشان دادند مهاجمی با انگیزه
و توانمند هستند و میتوانند به کمک رئال بیایند.
شاید قرار دادن این بازیکنان در ترکیب اصلی در
هفتههای گذش��ته میتوانس��ت باعث شود رئال
نتایج بهتری از تساوی بگیرد.به هر حال ،اگر مثلث
بیبیسی همچنان به همین عملکرد ضعیف خود
ادامه دهد این احتمال وجود دارد که زیدان هم در
نظرات خود درباره این  3بازیکن تجدیدنظر کند.
البته رئال اکنون بیش از همیش��ه به تجربه و
تواناییهای بس��یار باالی بیل ،بنزما و رونالدو نیاز
دارد و ای��ن  3بازیکن باید با رس��یدن به آمادگی
کامل به کمک رئال بحرانی این روزها بیایند .ادامه
بازیهای ضعیف این  3مهاجم نه تنها باعث ضرر
رئال خواهد شد بلکه در بلندمدت احتماال درباره
می��زان تواناییهای آنها ه��م تردیدهایی بهوجود
خواهد آورد.
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زیدان در هزارتویش

کریستیانو 10 :سال دیگر از فوتبال
خداحافظی میکنم

س��تاره پرتغالی تیم فوتبال رئالمادرید گفت
ب��ه ای��ن زودی تصمیم��ی ب��رای خداحافظی از
فوتبال ندارد و  ۱۰س��ال دیگ��ر این امر را محقق
خواهد کرد .کریستیانو رونالدو اکنون  ۳۱ساله و
امیدوار اس��ت فوتبال خود را یک دهه دیگر ادامه
دهد .وی گفته اس��ت قصد ندارد ب��ه این زودی
از فوتب��ال خداحافظی کند .ای��ن مهاجم در تیم
منچس��تریونایتد  ۲۹۱بار به میدان رفت و ۱۱۸
گل زد .وی در رئالمادری��د موفق ش��ده در ۳۵۴
ب��ازی  ۳۶۷گل به ثمر برس��اند .رونالدو به همراه
منچستریونایتد  4بار فاتح رقابتهای لیگ برتر شد
اما در اللیگا فقط یکبار قهرمان شده است .رونالدو
 3بار هم جام قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان
اروپا را باالی س��ر برده است .وی با پرتغال هم به
عنوان قهرمانی یورو  ۲۰۱۶رس��یده است .اما این
مهاجم هنوز تشنه بازی است و با گفتن اینکه قصد
دارد یک دهه دیگر بازی کند ،این موضوع را نشان
داده است .این بازیکن  ۳۱ساله گفت :زندگی فقط
فوتبال نیست اگرچه فوتبال حس بزرگی برای من
به حساب میآید .باید به آینده فکر کنم.

استقالل در خط حمله همچنان منتظر بازگشت
شهباززاده است اما آنها یک گزینه دیگر را هم در آب
نمک خواباندهاند .اگر باشگاه گسترشفوالد تبریز با
مهاجم مازندرانیاش فس��خ قرارداد کند ،آن وقت
استقالل مشتری شماره یک او خواهد بود .اگرچه
دریافت گلهای ابتدایی در آغاز لیگ شانزدهم یکی
از دالیل اصلی بدترین اس��تارت تاریخ استقالل در
لیگ برتر عنوان ش��د اما علیرضا منصوریان اعتقاد
دارد با همین بازیکنان میشود مشکل دفاع را حل
کرد اما موضوع خط حمله محتاج نیروی تازهنفستر
است .از این رو وقتی خبرنگاران از منصوریان درباره
بازگشت سجاد شهباززاده میپرسند ،او مرتب عنوان
میکند پیراهن شماره  10سجاد را به کسی نداده و
این به آن معناست که کماکان منتظر بازگشت این
مهاجم از لیگ ترکیه است .اما خالف این اظهارات
هم باش��گاه اس��تقالل میداند آالنیااسپورت هرگز
خودس��رانه با جدایی این مهاجم موافقت نمیکند
و هم س��رمربی این تیم .از این رو منصوریان برای

دورخیر منصوریان برای جذب خلعتبری

خط حمله جدید

تقوی��ت خط حملهاش به دنب��ال یک گزینه دیگر
است .وقتی او متوجه شد باشگاه گسترش فوالد با
محمدرضا خلعتبری دچار مشکل شده است و فعال
خبری از حضور ای��ن بازیکن در تمرینات این تیم

نیست ،عنوان کرد در صورت مهیا شدن شرایط او
را میخواهد .قبل از شروع فصل ،یکی از مهاجمان
مدنظر منصوریان همین خلعتب��ری بود که تعلل
آبیها و خرید کاوه رضایی و آرش افش��ین موجب

شد خلعتبری با قرارداد بسیار باال به تبریز برود .اما
بازیهای ضعیف خلعتبری همچنان ادامه داشت تا
جایی که گس��ترشفوالد هم اینک تیم قعر جدول
است و ش��اید به همین دلیل کادر فنی این تیم از
گلنزنی خلعتبری کالفه شده و فعال قصد تنبیه او
را دارد .اگر کمالوند و مدیریت گسترش تصمیمی
دال بر بازگشت خلعتبری نگیرند آن وقت شاید با
فسخ قرارداد این بازیکن گرانقیمت ،شرایط او برای
حضور در استقالل مهیا شود .خلعتبری عنوان کرده
دیگر کار برایش در گس��ترش س��خت است و چه
پیشنهادی بهتر از حضور در خط حمله استقالل.
حاال باید دید عاقبت این بازیکن چه میش��ود.
اگر کمالوند او را نخواهد ،بدون تردید مقصد او این
بار تهران است و باشگاه استقالل .با توجه به ضعف
مهاجمان استقالل خلعتبری در صورت درخشش
میتواند نقش منجی این تیم را ایفا کند البته به آن
شرط که شباهتی به یک فصل اخیرش در سپاهان
و گسترش نداشته باشد.

جواد رس�ولی 5 :سال پيش در همين روزهاي
اول پايي��ز تيممل��ي در ورزش��گاه آزادي ب��ا
بحري��ن بازي کرد .اين يک��ي از بازيهاي دور
اول مقدمات��ي جام جهاني بود .ما بازي را  6بر
صفر برديم .صحنهاي از بازي هست که هرگز
فراموش نميکنم؛ کيروش همان وقتي که تيم
داشت حمله ميکرد و گل پنجم را هم زده بود،
آمده بود لب خط و سر بازيکنها فرياد ميزد.
برافروخته و عصبي بود .تيمش يکي از بهترين
نتاي��ج ممک��ن را گرفته بود و او ميتوانس��ت
بنش��يند و حرفهاي نشس��ت خبري بعد از
بازي را آماده کن��د اما او به جايش نگران بود؛
نگران اينکه بازيکنها وظايف تعريفشدهشان را
رها کردهاند و در جو احساس��ي سنگين آزادي
با آن همه تماشاگر و تاريخچه خشم و نفرتي
که بين دو تيم هس��ت ،دارند براي خودش��ان
بازي ميکنند .تيمش داشت به همان سبکي
بازي ميکرد که س��الها به آن خو گرفته بود.
يکجور فانتزي احساسي ،سبکي حماسي که
وقتي ميگيرد ،کار حريفش سخت ميشود اما
مشکل اينجاست که اين اتفاق معلوم نيست هر
چن��د وقت يکبار رخ ميده��د و اگر رخ دهد
نيز لزوما قرار نيس��ت به پيروزي منجر ش��ود.
فرياده��اي کيروش ب��راي بازگرداندن نظمي
بود که بازيکنان ما به آن عادت نداشتند .نهتنها
بازيکنان که هيچکدام از ارکان فوتبال ايران به
آن تن ن��داده بودند .کيروش آمده بود آن کار
سختتر را بکند؛ نظم را جاي احساسات حاکم
کند .فوتبال مبتني بر «حماسه»هاي هر چند
س��ال يکبار را تبديل کند به «س��ازماندهي»
تيمي که ب��ه صورت م��داوم نتيجه ميگيرد.
ميجنگد و پيروز ميشود .جنگ کيروش در
اين سالها بيشتر از آنکه درون زمين متمرکز
شود ،بيرون از ميدان بوده .توي زمين بازيکنانش
او را قب��ول دارند ،به حرفش گوش ميدهند و
حاال پس از گذش��ت اين  5-6سال ،مستقل از
آنکه چه ترکيبي را به زمين ميفرستد ،نمايش
تيمش منظ��م ،با اعتماد به نف��س و توانمند
اس��ت؛ تيمي که سر صبر و حوصله ميجنگد
و دغدغ��ه خودنمايي و فانتزي ن��دارد .بيرون
زمين اما داس��تان متفاوت است .از يک طرف
او س��يبل حمله کساني است که عاشق همان
روايت فانتزي از فوتبال هستند .اسير نوستالژي
و روزهاي خوش گذشته .آنگاه که چه سرسبز
بود دره ما .مربيان خارجي ميآمدند ،سر سفره
ما مينشستند ،با ما ديزي ميخوردند ،فارسي
ياد ميگرفتند و چقدر محبتها بيش��تر بود.
کس��ي به فکر ماديات نبود .روزگار حماس��ه و
زلزل��ه ،روايتي که ارتباطش ب��ا واقعيت قطع
شده است .کسي يادش نميآيد در آن روزگار
حريف��ان اي��ران در چه وضعيت��ي بودند .اين
روايت ،فکتها را حذف ميکند تا در نوستالژي
آرامشبخشش غرق شود؛ مثال فراموش ميکند
رايک��وف در کل فقط 5بار بهعنوان س��رمربي
تيمملي روي نيمکت نشس��ت و از اين بازيها
فقط دوتايش بازيهاي رسمي فيفا بود .او نهتنها
افتخاري کس��ب نکرد و تاثيري روي تيمملي
ايران نگذاشت که اصوال فرصتي براي اين کار
نداشت .روايت نوستالژيپسند حماسهدوست
نميبيند که همه مناس��بات فوتبال در جهان
نس��بت به آن روزهاي خوش گذش��ته چقدر
عوض ش��ده اس��ت؛ از دس��تمزدها ،س��اختار
باشگاهها و حجم پولهاي جابهجا شده در طول
سال از طريق حق پخش و تبليغات و تاثيرات
سياس��ي -اجتماعي گرفته تا س��بک بازيها،
ايدههاي مربيان ،شکل تمرينها ،تکنيکهاي
آناليز بازيها و شيوههاي مديريت و البته تاثير
رسانهها و انبوهي و فراوانيشان .روايت فانتزي
نميبيند واقعيت س��رد و زمخت امروز فوتبال
با آن روزهاي گرم ،دوستداشتني و پرمحبت
بس��يار متفاوت اس��ت.کيروش در يک جبهه
ديگر هم دارد ميجنگد؛ در مبارزه با کساني که
توقعاتشان از تيمملي با آنچه واقعيت فوتبال
امروز ايران نشان ميدهد ،تفاوتهاي عجيبي
دارد .واقعيت تلخ مقابلمان اين است :ميانگين
گلزني بهترين گلزنان ليگ برتر ايران در چند
س��ال گذشته بين دهم تا چهاردهم آسيا بوده
اس��ت .تيمهاي ملي جوان��ان و نوجوانان ايران
طي  6سال گذشته در تورنمنتهاي آسيايي
و جهاني يا نتوانستهاند حضور داشته باشند يا
در معدود رقابتهايي که شرکت کردهاند حتي
از گروهشان صعود نکردهاند .وضعيت تيم اميد
که يکي از مرثيههاي تکراري  40سال گذشته
است .باشگاههاي فوتبالمان بدترين نتايج را
در بازيهاي آسيايي ميگيرند و نميتوانند از
گروهش��ان باال بروند .عش��ق به آن چيزي که
ياد ميگيريد يا ميخواهيد به دست بياوريد.
ک��يروش و تيمش ب��راي به دس��ت آوردن
تکتک اينها جنگيدهاند .آن تقالهاي لب خط
کارلوس کيروش و مصاحبههاي توفانياش،
غر زدن نيس��ت؛ جنگي اس��ت که او از همان
اول کار در تيممل��ي عليه همه س��وءتفاهمها
و کاس��بکاريها و طلبکاريه��ا و اح��واالت
بيگانهس��تيزانه و سادهلوحانه ش��روع کرده و
همچنان دارد ادامه ميدهد.

