فوتبال

کارلوس کیروش :تاج خود را پشت تحریمها پنهان میکند

از فوتبال ایران شکایت کردم

فیروز کریمی سرمربی نفت
مسجدسلیمان شد

فیروز کریمی پس از اخراج علیرضا مرزبان
عنوان س��رمربی نفت مسجدسلیمان
به ِ
انتخاب ش��د .به گزارش آنا ،مدیرعامل
باشگاه نفت مسجدسلیمان پس از نتایج
ضعیفی که علیرضا مرزبان در  ۱۰هفته
اخیر لیگ برتر فوتبال کس��ب کرد وی
را اخراج کرد .پ��س از برکناری مرزبان،
عنوان س��رمربی جدید
فیروز کریمی به ِ
نفت مسجدسلیمان انتخاب شد .نفتیها
در  ۱۰بازی اخیر تنها چهار امتیاز گرفته
و طع��م پیروزی را نچش��یده بودند .این
موضوع باعث ش��د تا مدیرعامل باشگاه
نفت مسجدس��لیمان پس از شکس��ت
سه بر صفر تیمش مقابل پدیده رأی به
اخراج مرزبان دهد.
پاتوسی بازیکنی استثنایی است

مهاجم پیش��ین آبی پوشان در خصوص
گلزنی پاتوسی مقابل سپاهان گفت :زدن
چنی��ن گلی آن هم در دقیقه  ۹۷فقط از
عهده یک بازیکن اس��تثنایی بر میآید.
هاش��م حیدری در گفتگو با مهر اظهار
داش��ت :وقتی یک تیم سه امتیاز کامل
ب��ازی را میگی��رد یعنی ش��رایط خوب
است .استقالل یک نیمه بازی را کنترل
کرد و در نیمه دوم بازی بهتری ارائه داد
و در نهایت هم توانست مزد برتریاش
را با آن گل اس��تثنایی بگی��رد .مهاجم
س��ابق آبی پوش��ان گفت :استقالل در
نیمه دوم اشتهای زیادی برای گلزنی و
پیروز شدن داشت و تعویضها هم نشانه
همین تفکر حاکم ب��ر تیم بود .حیدری
در خصوص گلزنی هافبک آبی پوش��ان
در دقیقه  ۹۷گف��ت :آن یک گل کام ً
ال
استثنایی بود .پاتوسی قدرت زیادی دارد
که در آن دقیقه توانس��ت در ش��رایطی
دش��وار هم تصمیم خوب��ی بگیرد و هم
بتواند آن تصمی��م را اجرا کند .این گل
ثابت کرد پاتوسی یک بازیکن استثنایی
است .او کاری کرد که از عهده بازیکنان
معمول��ی بر نمیآی��د .وی در خصوص
ش��انس قهرمانی استقالل در این فصل
گفت :بهرحال بازیهای دیروز ش��انس
قهرمانی را تا ح��دودی افزایش داد .اما
بچهه��ای م��ا االن اص ً
ال نبای��د به این
موضوع فکر کنن��د و فقط باید بازی به
بازی به نتایج دیدارهای خودش��ان فکر
کنند .بچهها باید بروند که خودشان همه
بازیهای شأن را ببرند .حاال اگر رقبای
دیگ��ر در این میان امتیازاتی از دس��ت
دادند که این شانس بیشتر هم میشود.
احتمال جدایی «بیل» از رئال مادرید

به احتم��ال فراوان گرت بیل تابس��تان
پیشرو رئال مادرید را ترک خواهد کرد.
به گ��زارش آنا ،گرت بیل س��تاره ولزی
باش��گاه رئال مادرید نتوانست عملکرد
خوبی در این تیم داش��ته باشد و به نظر
میرس��د در پایان فصل قصد جدایی از
کهکش��انیها را داشته باشد .با توجه به
خریده��ای احتمال��ی مادریدیها ،بیل
دیگر جایی در ترکیب تیم زیدان ندارد و
باید این بازیکن را فصل بعد در پیراهن
یک تیم دیگر ببینیم.
انتقاد دوباره سرمربی الغرافه از
طارمی

مهدی طارم��ی باوجود گلزنی برای تیم
الغرافه مورد انتقاد س��رمربی تیمش قرار
گرف��ت .به آن��ا ،در هفت��ه پایانی لیگ
س��تارگان قطر تیم الشحانیه موفق شد
برابر الغرافه به برتری سه بر یک دست
پی��دا کند تا جایگاه هفت��م را از این تیم
بگیرد و الغرافه در رده هشتم قرار بگیرد.
در این دیدار که دوئل رامین رضاییان از
الشحانیه و مهدی طارمی از الغرافه بود،
رضاییان دو گل بهثمر رساند و طارمی از
روی نقط��ه پنالتی گلزنی کرد .در پایان
مس��ابقه کریس��تین گورکوف سرمربی
فرانس��وی الغرافه بار دیگ��ر از عملکرد
خط حمله تیمش که در نوک ان مهدی
طارمی قرار دارد انتقاد کرد و بر این باور
بود که بازیکن��ان تیمش بهخصوص در
نوک حمله فرصته��ای زیادی را هدر
دادند.

کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم
مل��ی فوتبال ای��ران با تأیید ش��کایت
رسمی ایران به فیفا بابت مطالباتش با
حمله به مهدی تاج تأکید کرد که او و
مسئوالن فدراسیون مجبورش کردهاند
ک��ه از ای��ران ب��ه فیفا ش��کایت کند.
کیروش در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی
بر اینکه« :بعد از جدایی شما از تیم ملی
بحثهای زیادی درباره قرارداد و پولی
که قرار بود به حساب شما واریز شود به
وجود آمد و گفته شد که شما از ایران به
فیفا ش��کایت کردهاید .آقای تاج نیز در
اظهارنظری گفته که  ۴ماه پیش ۹۰۰
ه��زار دالر به حس��اب  AFCریخته
شده تا به ش��ما واریز شود .نظرتان در
این باره چیس��ت؟ آیا به فیفا ش��کایت
کردهاید؟ « گفت :بله! با نهایت تأسف،
آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران
من را مجبور کرد تا پرونده شکایت از
این فدراسیون را در بخش حقوقی فیفا
باز کنم و از فدراس��یون ایران شکایت
کنم .وی ادامه داد :از این تصمیم خیلی
تأس��ف میخورم چرا که بعد از  ۸سال
حضور و تعهدی که در تیم ملی ایران
برای شادی و رضایت مردم و شناخته
شدن در عرصه جهانی فوتبال داشتم،
مجبور شدم شکایت کنم .این شکایت
به خاط��ر و نتیجه این مواردی بود که
در زیر میآی��د -:به خاطر این حقیقت

که آقای تاج رئیس فدراس��یون فوتبال
ایران احترامی برای حرفهایش قائل
نبود و پش��ت حرفها و افتخاراتی که
کسب ش��د خود را پنهان کرد .در واقع
آقای تاج یکی از اصلیترین قولهای
خودش را که به ما وعده داده بود ،زیر
پای گذاش��ت .آن این بود که که او از
بودجه فیفا برای جام جهانی برای دالیل
دیگ��ری به جز تیم ملی ،آمادگی برای
جام ملتهای آسیا و حمایتهای مالی

از مربیان و بازیکنان اس��تفاده نخواهد
کرد .متأسفانه او خالف این وعده عمل
کرد -.به خاط��ر این حقیقت که آقای
تاج رئیس فدراس��یون فوتب��ال ایران
نتوانست تعهدات و گفتههای خود را به
نایب رئیس ،دکتر اسالمیان ،کارلوس
کی روش س��رمربی تیم ،بازیکنان تیم
ملی عملی کند ،اعتماد و اعتبار خود را
از دست داد -.به خاطر این حقیقت که
آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران
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ضمنانتها و وعدههایی که به همه داد
را زیر پای گذاشت و برنامهها و اهداف
تیم ملی فوتبال ایران را خدشه دار کرد
و باعث ش��د تا تیم ملی فوتبال ایران
گروگان اهداف تی��م ملی فوتبال قطر
شود .این شرایط خجالت آور هیچوقت
در طول  ۸سال حضور من در تیم ملی
ای��ران رخ ن��داده بود -.ب��ه خاطر این
حقیقت که آقای تاج ریس فدراس��یون
فوتبال ایران کام ً
ال مسئول این شرایط

و اتفاقات اس��ت که بودجه جام جهانی
فیفا را برخالف آن چیزی که گفته بود
اجرای��ی و عملی ک��رد -.به خاطر این
حقیقت که متأس��فانه وقتی آقای تاج
بعدها تالش کرد تا از بودجهای که فیفا
به باشگاهها برای حضور در جام جهانی
پرداخت میکند ،اس��تفاده دیگری کند
که فیفا متوجه شد و وارد عمل شد و با
اعالم پیامدهای سخت برای بازیکنان
و سرمربیان ایران ،از این عمل ممانعت
به عمل آورد -.به خاطر این حقیقت که
آق��ای تاج بعد از  ۹ماه عمل نکردن به
وعدهها و تعهدات قراردادی اش ،کام ً
ال
بیاحترامانهرفتار کرد و فاصله گرفت.
در طول  ۳ماه  -به تیم ملی  -بیتوجه
ب��ود و یک راه حل ب��رای جبران و بر
آورده کردن مسئولیتهایش انجام نداد
و من را در یک شرایط بی احترامانه و
غیرقابل قبول مج��ازات کرد و به من
آسیب رس��اند -.به خاطر این حقیقت
که آقای تاج رئیس فدراس��یون فوتبال
ایران تالش میکند تا مسئولیتهایش
را پش��ت بهانههای تحریم و ش��رایط
س��خت اقتصادی کشور پنهان کند .به
خوبی میداند که این ش��رایط ارتباطی
با این س��ناریو ندارد بلکه این مشکل
دقیق ًا و منحصراً از طرف خود او ایجاد
شده است و او نتوانست احترامی برای
حرفها و مستنداتش داشته باشد.
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اخبار
احسان حدادی نایب قهرمان شد

احسان حدادی در مس��ابقات بینالمللی
پرتاب دیس��ک آمری��کا به مق��ام نایب
قهرمان��ی دس��ت یافت .به گ��زارش آنا،
احس��ان حدادی در دومین مسابقه خود
در کش��ور آمری��کا به می��دان رفت که
توانس��ت با ثب��ت رکورد پنجمت��ر و ۷۹
س��انتیمتر در جای��گاه دوم قرار بگیرد و
عنوان نایبقهرمان��ی را از آن خود کند.
ملیپوش پرتاب دیس��ک کش��ورمان در
نخستین مس��ابقه خود در کشور آمریکا
رک��ورد  ۱۹ ,۶۷س��انتیمتر را ثبت کرد
و توانس��ت روی س��کوی نخس��ت قرار
بگیرد .در اواخر بهمن س��ال گذشته پس
از کشوقوس فراوان ،ح��دادی باالخره
ب��ه آمریکا رفت تا تمرین��ات خود را زیر
نظر م��ک ویلکینز آمریکای��ی پیگیری
کند .او پس از دو مسابقه و کسب عنوان
قهرمان��ی و نایبقهرمانی نش��ان داد در
شرایط خوبی به سر میبرد و برای حضور
در رقابتهای قهرمانی آس��یا باقدرت به
میدان خواهد آمد.
بیپولی مانع اعزام چند تیرانداز به
مسابقات جهانی چین شد

برانکو:

پرسپولیس هنوز با قهرمانی فاصله دارد

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس با بیان اینکه
هن��وز با قهرمان��ی فاصله داریم ،گفت :نس��بت
به س��ایر تیم ه��ا ش��رایط متفاوت��ی داریم اما
بازیکنانم به عش��ق هواداران تا بازی آخر لیگ
برای قهرمان��ی خواهند جنگید .به گزارش مهر،
برانکو ایوانکوویچ در حاش��یه تمرین پرسپولیس
در جمع خبرن��گاران گفت :برد روز ش��نبه یک
مقدار برایمان خوب بود و بابت برد در این دیدار
حساس خوشحال هس��تیم اما هنوز از قهرمانی
دور هستیم .چون پنج بازی تا پایان فصل باقی
مانده است .سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه
داد :هر بازی برایمان س��خت است .همه تیمها
دوست دارند قهرمان کشور را شکست دهند و او

را پایین بکشند .به همین خاطر ذوب آهن مقابل
پیکان بدون پنج یا شش بازیکن ثابت خود حاضر
شد .برانکو درباره بازگشت پرسپولیس در بازی با
سایپا پس از گل نخستی که از این تیم در همان
دقایق ابتدایی دریافت کرد افزود :از همان بازی
درب��ی گفتم باید همه بازیها را ببریم .بازیکنان
تی��م عالی بودن��د و در بازی با س��ایپا نیز خوب
بودند ،اما به جای اینکه گلهای بیشتری بزنیم
تا با خیال راحت برنده میدان ش��ویم این کار را
نکردیم ولی به هر حال پیروز میدان شدیم .وی
افزود :باید از هواداران هم تش��کر ویژه کنم که
ب��ه خوبی ما را حمایت کردند .در واقع آنها ما را
به س��مت پیروزی روانه کردند که جای تش��کر
دارد .برانک��و ایوانکوویچ با اش��اره به دش��واری
بازی س��خت این تیم مقابل ذوب آهن تصریح
کرد :از وقتی به پرس��پولیس آمدم نتوانسته ایم
ذوبآه��ن را در اصفه��ان شکس��ت دهیم .آنها
خیلی خ��وب کار میکنند ک��ه نتایجاین تیم در
نیمفصل دوم کیفیتشان را نشان میدهد .ذوب
آهن هم در لی��گ برتر و هم در لیگ قهرمانان

آس��یا نتایج خیلی خوبی دارند که نشان میدهد
بازی س��ختی با این تیم خواهیم داشت .برانکو
در باره احتمال هت تریک قهرمانی س��رخها در
لیگ برتر تاکید کرد :کارمان تا آخر فصل خیلی
سخت است .این هفته بازی خارج از خانه مقابل
ذوبآهن داریم و بعد از آن بازیهای خانگی با
ماشینسازی و همینطور س��پاهان ،حاال بازی
با تراکتورس��ازی ک��ه دیگر جای خ��ود را دارد.
سرمربی پرس��پولیس درباره مشکالت مالی این
تیم نیز صحبت کرد و گفت :این مش��کل همه
است .بازیکنان مشکل دارند و در حالی که خوب
بازی میکنند ،میدوند و میجنگند ،اما مش��کل
دارند .امیدوارم مش��کل مالی باشگاه حل شود و
اعضای هیئت مدیره جدید بتوانند راه حلی برای
حل این مشکل داشته باشند .وی درباره اعضای
جدید هیأت مدیره پرس��پولیس افزود :امیدوارم
مش��کالت را حل کنند .من آقای عرب و آقای
کاش��انی را میشناس��م و در کنار آنها آقای نبی
را هم میشناس��م و بقیه اعضا را نمیشناس��م.
برانکو درباره اینکه به نظر میرس��د مش��کالت

مالی اس��تقالل کمتر از آنهاس��ت اظهار داشت:
متأس��فانه آنها از این لحاظ بهت��ر و باالتر از ما
هستند .استقالل ،سپاهان ،تراکتورسازی و حتی
پدیده شرایط خوبی دارند .من هم شنیده ام آنها
پرداختیه��ای به موقعی نس��بت به ما دارند .اما
بازیکنان من عش��ق خودش��ان را ب��ه هواداران
پرسپولیس نشان دادهاند و برای این عشق هیچ
رقمی نمیش��ود پرداخت کرد .برانکو در واکنش
ب��ه صحبتهای جعفر کاش��انی که اعالم کرده
است برانکو نقش��ی در قهرمانیها نداشته است
افزود :بله همنیطور اس��ت من نقش��ی نداشتم.
بازیکنان نقش داش��تند و آنها س��زاوارتر بودند.
بازیکنان در کن��ار هواداران بیش��ترین نقش را
داش��تند .آقای کاش��انی در دوران آقای طاهری
و گرشاس��بی کمک زیادی کرده اند .اکنون هم
به آقای عرب کمک میکنند .ایش��ان بازیکن و
پیشکسوت بزرگ پرسپولیس است .مهم نیست
ایش��ان از من خوش��ش میآید یا نه؛ باید به او
احترام گذاش��ت چون برای پرس��پولیس زحمت
کشیده است.

عبداللهی:

اختالف قلعهنویی و مجیدی طبیعی است

مدی��ر فنی تیم فوتبال اس��تقالل گفت :اختالف��ات در فوتبال ایران
نظی��ر اختالف قلعهنوی��ی و مجیدی طبیعی اس��ت و نهایت ًا این دو
نف��ر با هم آش��تی خواهند کرد .ب��ه گزارش آنا ،پیروزی اس��تقالل
مقابل س��پاهان حواش��ی زیادی را به همراه داشته و امیر قلعهنویی
س��رمربی زردپوشان اصفهان اعالم کرده اس��تقالل با  ۱۰۰میلیارد
توم��ان آماده رقابتهای این فصل ش��ده و اعضای این تیم پس از
برتری در اصفهان بهگونهای ش��ادی کردند که گویا قهرمان آس��یا
ش��دهاند .نصراهلل عبداللهی در خصوص اینکه قلعهنویی در خصوص
اس��تقالل مطالب��ی را بیان کرده اس��ت ،گفت :ت��ا آنجایی که من
میدانم ،اس��تقالل با هزینهای بس��یار کمت��ر از  ۱۰۰میلیارد تومان
آماده رقابتهای این فصل ش��ده و از آنجایی که یک باشگاه دولتی
اس��ت ،حساب و کتاب آن دست سازمان بازرسی است .وی در مورد
اینکه مگر س��پاهان هزینهاش چقدر بوده که قلعهنویی در خصوص
هزینههای اس��تقالل صحبت کرده ،گفت :م��ن در جریان عملکرد
مالی تیم س��پاهان نیستم .به باشگاه اس��تقالل هم ربطی ندارد که
س��پاهان با چه هزینهای در این فصل آماده مس��ابقات ش��ده است

و بهنظرم هزینههای باش��گاه اس��تقالل هم به دولت مربوط است و
به فرد دیگری ارتباطی ندارد .مدیر فنی تیم اس��تقالل در خصوص
اخت�لاف امی��ر قلعهنویی با فره��اد مجیدی گف��ت :اختالفات نظیر
قلعهنویی و مجیدی در فوتبال ایران همیشه بوده است .میدانم که
روزی مسائل طبیعی که بین این دو نفر است حل میشود و این دو
با یکدیگر آش��تی میکنند .وی در مورد اینکه عنوان شده استقالل
بدون آیاندا پاتوس��ی نمیتواند مقابل حریفان نتیجه بگیرد ،تصریح
کرد :استقالل به هیچ بازیکنی متکی نیست و بهمعنای واقعی کلمه
یک تیم اس��ت .هر بازیکنی که مصدوم ش��ود برای آنها جایگزینی
تعیین ش��ده اس��ت و در بازیهای اخیر در غی��اب بازیکنانی چون
فرش��ید باقری ،وریا غفوری و روزبه چش��می ،اس��تقالل برنده بوده
اس��ت .عبداللهی در خصوص اینکه نبود رحمتی به س��ود استقالل
بوده اس��ت ،تأکید کرد :رحمت��ی بزرگتر و کاپیتان تیم اس��ت .در
بازیهایی هم که غایب اس��ت سعی میکند در کنار تیم باشد تا در
نتیجهگیری تیم تأثیرگذار باش��د .عدهای دوست دارند برای او ایجاد
حاش��یه کنند ولی هدف رحمتی در همه حال کمک به تیم استقالل

بودیمیر عملکرد مناسبی در پرسپولیس
نداشته است

اس��ت .وی درباره اینکه اس��تقالل میتواند بار دیگر مقابل الهالل
برنده شود ،گفت :تمامی بازیهای استقالل در لیگ قهرمانان آسیا
اهمیت زیادی دارند .بازیکنان آماده دیدار برگش��ت با الهالل هستند
و میدانم با شکس��ت دوباره نماینده عربستان ،استقالل امید زیادی
ب��ه صعود از گروه پیدا میکند .عبداللهی در خصوص اینکه فرش��ید
باقری چه زمانی به تمرینات استقالل بازمیگردد ،بیان کرد :کمیته
انضباطی باش��گاه اس��تقالل باید در خصوص باقری تشکیل جلسه
دهد و پس از آنکه حکم مربوط به این بازیکن صادر شد ،او میتواند
به تیم بازگردد.

کاراته از بازیهای آسیایی حذف نمیشود

مدی��ر اجرایی بازیهای آس��یایی از
مخالف��ت ش��ورای المپیک آس��یا با
ح��ذف کارات��ه خبر داد.ب��ه گزارش
مهر ،در روزهای گذش��ته مسئوالن
برگزاری بازیهای آس��یایی ۲۰۲۲

«هانجو» چین اس��امی رش��تههای
م��ورد نظ��ر خود ب��رای حض��ور در
بازیهای آس��یایی را منتشر کردند.
خالی بودن جای کاراته این ش��ائبه
را ایج��اد کرد که بع��د از حذف این
رش��ته از بازیهای المپیک ،۲۰۲۴
خطر حذف از بازیهای آسیایی این
رشته مدال آور برای کشورمان را نیز
تهدی��د میکند«.حیدر فرمان» مدیر

اجرای��ی بازیهای آس��یایی در این
رابطه به خبرنگار مهر گفت :لیس��تی
که چینیها منتش��ر کردند ،لیس��ت
اولیه اس��ت و تاکنون چیزی قطعی
نش��ده اس��ت .در واقع این پیشنهاد
میزبان اس��ت و در جلسات مختلف
و متع��دد بررس��ی میش��ود.وی در
خصوص احتمال حذف کاراته گفت:
این موض��وع صحت ن��دارد .کاراته

ب��ه دلی��ل مس��ائل مال��ی ،فدراس��یون
تیراندازی ورزش��کاران کمتری را راهی
مس��ابقات جهان��ی چی��ن خواه��د کرد.
به گ��زارش ف��ارس ،مس��ابقات جهانی
تیراندازی از  23آوریل (سوم اردیبهشت)
به میزبانی چین و در پکن آغاز میشود.
در ای��ن مس��ابقات س��همیه المپیک نیز
توزی��ع خواهد ش��د اما مش��کالت مالی
باعث ش��ده تا تعداد ورزشکاران کمتری
به این دوره از مس��ابقات اعزام شوند .در
لیس��ت نفرات اعزامی به چین ،در تفنگ
امیرسیاوش ذوالفقاریان و فاطمه کرمزاده
خط خوردند .همچنین اعزام تیم تپانچه
م��ردان نیز به ای��ن دوره از رقابتها لغو
شد .ملیپوش��ان تیراندازی ایران در چند
مس��ابقه برگزار شده برای کسب سهمیه
المپیک توکیو ،هنوز هیچ س��همیهای را
کس��ب نکردهاند .با لغو اردوی دورتموند،
ملیپوشان کشورمان روز سهشنبه راهی
چین خواهند ش��د ت��ا چن��د روز قبل از
مسابقات ،تمرینات خود را در این کشور
پیگیری کنند.

در قاره آس��یا پش��توانه زی��ادی دارد
و ش��ورای المپیک آس��یا به شدت با
حذف کاراته مخالف است .رشتههای
شنا ،ش��یرجه ،شنای موزون ،واترپلو،
تیروکم��ان ،دو و میدانی ،بدمینتون،
ش��طرنج ،بوک��س ،قایقران��ی (کانو،
رویینگ ،بادبانی ،کریکت ،دوچرخه
س��واری ،س��وارکاری ،شمشیربازی،
فوتبال ،گلف ،هاکی ،ژیمناس��تیک،

هندب��ال ،جودو ،کبدی ،جوجیتس��و،
ک��وراش ،ووش��و ،پنجگان��ه ،رول
اس��پورت ،راگب��ی ،س��پک تاک��را،
تیران��دازی ،اس��کواش ،تنیس روی
می��ز ،تکوان��دو ،تنی��س ،س��ه گانه،
والیبال سالنی و ساحلی ،وزنه برداری
و کش��تی رش��تههایی بودند که در
لیس��ت اولیه بازیهای آسیایی قرار
گرفتند.

پیشکسوت پرسپولیس نسبت به عملکرد
مهاجم کروات این تیم انتقاد کرد .حمید
درخش��ان در گفتوگ��و با ایس��نا درباره
دیدار پرس��پولیس و س��ایپا و برتری  ۳بر
 ۲شاگردان برانکو گفت :بازی خوبی را از
دو تیم شاهد بودیم .پرسپولیس در دقایق
اول غافلگیر ش��د اما بعد به خودش آمد و
توانست به بازی تسلط پیدا کند .همچنین
تعویضهای برانکو توانس��تند تأثیرگذار
باش��ند و ترابی به خوبی پرس��پولیس را
رو ب��ه جلو ب��ود و در گلهای بعدی این
تی��م مؤث��ر ب��ود .وی درباره فش��ردگی
بازیها ،خس��تگی بازیکن��ان و عملکرد
ماریو بودیمی��ر در این دیدار تصریح کرد:
در این مقطع از فصل ،این فش��ردگیها
طبیعی است و به همین دلیل تیمها باید از
تمام سرمایه و موجودیشان بهره بگیرند.
استراحت دادن به مهدی شیری و استفاده
از مهدی شریفی از جمله کارهایی بود که
برانکو برای دوری تیمش از مصدومیت و
خستگی انجام داد .همچنین فکر میکنم
بودیمیر باعث میش��ود دیگ��ر بازیکنان
پرس��پولیس دوندگی بیشتری داش��ته
باشند و زودتر خسته شوند زیرا او فقط راه
میرود و کارهایی را انجام میدهد که هم
سن و سالهای ما هم در زمین میتوانند
انج��ام دهن��د .او به هیچ وج��ه عملکرد
مناسبی در پرسپولیس نداشته است.

