14

ورزشی

وطن امروز شماره 2521

اخبار

پورشیب :با دستهای پشت پرده
به مدال طال میرسند

کاپیت��ان تیمملی کاراته گف��ت :این حریفان
در هیچ جایگاهی مقابل بچههای ما حرفی برای
گفتن ندارند و در بازیهای آسیایی با دستهای
پش��ت پرده به مدال میرسند .ذبیحاهلل پورشیب
پس از کس��ب مدال برنز در بازیهای آس��یایی
اندونزی گفت :خدا را شکر به حداقل مدال رسیدم.
پورشیب در ادامه خاطرنشان کرد :نمیخواهم از
داوری صحبت کنم ،همه دیدند حتی تماشاگرانی
که از کاراته سررش��ته ندارند متوجه ناداوری در
دیدارم با رقیب کویتی در مرحله نیمهنهایی شدند.
کاپیتان تیمملی کاراته در ادامه صحبتهای خود
با اشاره به ناداوریها گفت :بیش از  9امتیاز من
را ندادن��د و حریفم با کوچکترین حرکت امتیاز
میگرفت .در مس��ابقات دی��روز داوران اروپایی و
بیطرف بازیها را قضاوت میکردند اما در بازی
من  2داور عرب و  2داور آسیایی مسؤول قضاوت
بازی ش��دند .دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی
 ،2018اف��زود :هرچ��ه زدم ،ندادند .ضربههای 3
امتیازی من کامال مش��هود بود اما داورها امتیاز
نمیدادند .تالشهای ما به هدر میرود و کسانی
که حقشان طال نیس��ت به مدال میرسند .وی
در پایان صحبتهای خود گفت :تمام تالش برای
رس��یدن به طال بود .این حریفان در لیگ جهانی
و بازیهای آس��یایی هیچ جایگاهی ندارند و در
براب��ر بچههای ما حرفی برای گفتن ندارند اما در
بازیهای آسیایی با دستهای پشتپرده به مدال
میرسند.

سجادی :حدس ما پنجم به بعد بود
سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی
با بیان اینکه رقابتها در این دوره فش��رده است،
گفت :از ابتدا پیشبینی ما برای کسب مقام پنجم
به بعد بود .نصراهلل سجادی درباره کسب  2مدال
در وزنهب��رداری و پیشبینیاش برای نتایج کلی
کاروان ایران در بازیهای آسیایی گفت :بچههای
ما در رشتههای مختلف ورزشی تالشهای خود
را کردند .در سه ،چهار رشته آنطور که فدراسیون
پیشبینی کرده بود نتیجه به دست نیامد .نتایج
در آنها در حد زیر متوس��ط و گاهی پایینتر بود
اما در مجموع میتوانم بگویم نتایج خوب بود .وی
افزود :رقابت چند رش��ته دیگر هنوز باقی مانده
است .جودو ،دوومیدانی و قایقرانی باقی مانده که
امیدواریم بتوانیم مدالهایی را کسب کنیم .وی
با بیان اینکه نس��بت به دورههای قبل بازیهای
آسیایی رقابت خیلی فشرده اس��ت ،یادآور شد:
در برخی رش��تهها ما خیلی قوی نیستیم مانند
بریج ،جوجیتسو ،جتاسکی ،پاراگالیدر و پنچاک
س��یالت که میزبان این رش��تهها را اضافه کرده
است و مدالهایی را کسب کردهاند .همین مساله
باعث شد باالتر از ما قرار بگیرند .سرپرست کاروان
ایران در بازیهای آس��یایی یادآور شد :قبال هم
پیشبین��ی کرده بودیم مقاممان از پنجم به بعد
هس��ت .پیشبینی ما برای قزاقس��تان هم بود
ک��ه این دوره نتایج خوبی نگرف��ت اما در مقابل
کرهشمالی ،تایلند و حتی چینتایپه به ما نزدیک
هستند .سجادی در پایان گفت :باید چند روزی
صبر کنیم ببینی��م نتایج چه میش��ود .انتظار
داریم والیبال قهرمان ش��ود .بسکتبال هم راهی
نیمهنهایی ش��د اگر کرهجنوبی را شکست دهد
امید برای کس��ب مدال هس��ت .رقابت هست و
ورزشکاران هم باید کار کنند.
بوکسور ایران حذف شد

بوکس��ور وزن  -۴۹کیلوگرم کش��ورمان با
شکست در مرحله یک هشتم نهایی بازیهای
آسیایی ،از دور رقابتها کنار رفت.
امید احمدیصفا بوکسور وزن  -۴۹کیلوی
کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای
آس��یایی شکس��ت خورد و از رس��یدن به دور
بعدی مس��ابقات بازمان��د .احمدیصفا که در
گام نخست بوکسور ترکمنس��تانی را از پیش
رو برداش��ته بود ،برابر «کیم جانگ ریونگ» از
کرهشمالی با نتیجه  3بر  2شکست خورد و با
رینگ جاکارتا خداحافظی کرد.

گزارش

نگاهی به عملکرد کاروان ایران در اندونزی

پنچاک سیالت بالی جان ما

دستیار کیروش
از تیمملی ایران جدا شد

رودولفو کوریرا که یک سال دستیار کارلوس
کیروش بود از تیمملی ایران جدا شد و هدایت
تیم دوم الهالل را بر عهده گرفت .به گزارش ایسنا
و به نقل از رکورد ،رودولفو کوریرا مربی  ۴۱ساله
قصد دارد تجربه سرمربیگری خود را در تیم دوم
الهالل تجربه کند .او قرار است به عربستان سفر
کند ت��ا قرارداد خود را با تی��م دوم الهالل امضا
کند .ویکتور والنته و تیاگو اولیویرا قرار است این
مربی را در امر سرمربیگری یاری کنند .هافبک
سابق پورتو و آمادورا در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه
در کادر مربیگری تیمملی ایران قرار داش��ت که
براب��ر پرتغ��ال در بازی آخر مرحل��ه گروهی به
تس��اوی یک  -یک رسید و در آستانه صعود به
دور دوم این رقابتها بود .با این حال پیش��نهاد
سرمربیگری باعث شد او به این پیشنهاد پاسخ
مثبت دهد و فعالیت جدید خود را آغاز کند.

سهشنبه  6شهریور 1397

محمد آخوندی :روز نهم بازیهای آسیایی جاکارتا
با کسب مدالهای خوش��رنگ وزنهبرداری و کاراته
و دو و میدان��ی به پای��ان رس��ید و کاروان ایران با
کس��ب  ۱7مدال ط�لا در پایان ای��ن روز امیدوار
اس��ت جایگاه پنجم دور قبل بازیها را حفظ کند.
برگزاری مسابقات رشتههای مدالآور ایران در هفته
نخست موجب شد برخالف دورههای قبل ،کاروان
کش��ورمان از ابتدای بازیها در رده چهارم یا پنجم
باشد و در صورت کسب مدالهای پیشبینی شده
در روزهای باقیمانده بتواند جایگاه پنجم را تثبیت
کند .اما بررسی عملکرد ورزشکاران ایرانی در  11روز
گذشته نشان میدهد برخی رشتهها فراتر از انتظار،
برخی در حد پیشبینیها و متاسفانه برخی رشتهها
بسیار دور از انتظارات و پیشبینیها ظاهر شدهاند.
کبدی را میتوان از رشتههای بسیار موفق برشمرد.
کبدی با عملکردی تاریخی  2مدال طالی ممکن در
بخش م��ردان و زنان را از هندیها گرفت در حالی
که  2مدال نقره برای این رشته پیشبینی شده بود.
در کنار کبدی ،کاراته ،کشتی ،ووشو و تکواندو از
رشتههای همیشه موفق ایران در کسب مدال بودهاند.
کاراتهکاران اگر اسیر ناداوری در  2فینال نمیشدند و
اندکی دقت داشتند براحتی  4یا  5مدال طال کسب
میکردند اما در نهایت با کس��ب مدال توس��ط همه
ورزش��کاران اعزامی و داشتن  6فینالیست و کسب 2
طال 3 ،نقره و  3برنز ،کاراته از موفقترین رش��تههای
ایران در بازیهای  ۲۰۱۸بود ،اگر چه یک طال کمتر
از اینچئون کسب کرد .ووشو که دوره قبل بازیها یک
طال 2 ،نقره و یک برنز کس��ب کرده بود در جاکارتا 2
طال و  4نقره کس��ب کرد ک��ه یکی از مدالهای نقره
در بخش تالوی بانوان و برای نخس��تینبار به دس��ت
آمد .این نتیجه ،ووشو را جزو رشتههای موفق کاروان
ورزش��ی ایران قرار میدهد .کشتی هم مثل همیشه
مهمترین نقش را در مدالآوری ایران داش��ت .کسب
 8م��دال ( 5طال) ب��ا وجود کاه��ش  2وزن و امکان
افزایش طالها به  6در صورت داوری صحیح و عادالنه
وزنهبرداران دس��ته فوقسنگین تیمملی ایران
در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی با کسب یک
مدال طال و یک نقره به کار خود پایان دادند .مدال
سلیمی شانزدهمین طالی کاروان ایران بود.
هشتمین و آخرین روز از مسابقات وزنهبرداری
بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸اندون��زی ،صبح دیروز
(دوشنبه) با مصاف مدعیان دسته  +۱۰۵کیلوگرم
در ش��هر پالمبانگ پیگیری شد که در پایان این
رقابتها بهداد س��لیمی و سعید علیحسینی به
مدال طال و نقره رسیدند.
به��داد س��لیمی در حرک��ت دوض��رب ابتدا
وزن��ه  ۲۳۷کیلوگرمی را باالی س��ر برد .وی در
حرک��ت دوم وزنه  ۲۴۶کیلوگ��رم را انتخاب کرد
که بخوبی از پس مه��ار این وزنه هم بر آمد .وی
در حرکت س��وم وزن��ه  ۲۵۳کیلوگ��رم را باالی
س��ر برد و با مجموع  ۴۶۱کیلوگ��رم به کار خود
خاتمه داد .بهداد پیش از این در حرکت یکضرب
و در حرکت نخست وزنه  ۲۰۰کیلوگرمی را باالی
س��ر برد اما در دومین حرکت وزنه  ۲۰۶کیلوگرم
را اوت کرد ،البته بهداد در حرکت س��وم توانست
وزنه  ۲۰۸کیلوگرمی را مهار کند تا با همین وزنه
به کار خود در یکضرب خاتمه دهد.

در سنگینوزن فرنگی و بردن همه فینالها از جمله
نکاتی اس��ت که موجب میشود کشتی همچنان در
زمره موفقترینها باشد.
تکوان��دو ه��م بهرغ��م اینکه موفق به کس��ب
 4مدال طالی دوره قبل نش��د ام��ا در مجموع با
کسب  2طال 2 ،نقره و یک برنز عملکرد نسبتا قابل
قبولی در بخش مردان داش��ت .متاسفانه عملکرد
بانوان با یک نقره و یک برنز در حد انتظارات نبود و
نیاز به بررسی دقیق فنی و کارشناسی دارد.
وزنهبرداری از نظر کسب مدال طال سنتشکنی
و باالخره  2مدال طال کسب کرد و بهترین نتیجه
در بازیهای آسیایی را به نمایش گذاشت .در عین
حال عملکرد فردی ورزشکاران و حذف  4وزنهبردار
از رقابتها نکتهای اس��ت که نمیتوان بسادگی از

کنار آن گذشت .شمشیربازی هم میتوانست نتایج
بهتری کسب کند اما در مجموع با کسب  2مدال
نقره و برنز از رشتههای نسبتا موفق در جاکارتا بود.
س��نگنوردی هم در نخستین حضور یک طال به
کاروان ایران هدیه داد که عملکرد مثبتی بود.
ام��ا رش��تههایی چ��ون تیران��دازی ،قایقرانی،
دوچرخهس��واری جاده و کوهستان و تیراندازی با
کمان ب��ه هیچ عنوان در ح��د و اندازههای خود و
پیشبینیها ظاهر نش��دند 3 .م��دال طال در دوره
قبل بازیها در این رش��تهها کس��ب شد که این
دوره دست ورزشکاران ما از آنها کوتاه ماند .برخی
رشتهها نیز که امید زیادی قبل از بازیها به کسب
م��دال در آنها بود به ط��ور کامل ناموفق بودند و با
وجود حضور ورزشکاران زیاد ،موفق نبودند .پنچاک

بهداد سلیمی قهرمان بازیهای آسیایی شد و خداحافظی کرد

 2طال در وزنهبرداری و کاراته

س��عید علیحسینی هم
در دوض��رب ب��ا وزن��ه ۲۴۰
کیلوگ��رم کار خ��ود را آغاز
ک��رد و موف��ق به مه��ار آن
ش��د .او در حرک��ت دوم نیز
وزن��ه  ۲۴۸کیلوگرم را باالی
سر برد .علیحس��ینی در حرکت سوم وزنه ۲۵۴
کیلوگرم را انتخاب کرد اما در مهار آن ناکام ماند
و ب��ا مجموع  ۴۵۶کیلوگرم به کار خود پایان داد.
علیحس��ینی در حرکت نخس��ت یکضرب وزنه
 ۲۰۱کیلوگرم��ی را اوت ک��رد اما در حرکت دوم
موفق به مهار این وزنه شد .او در سومین حرکت
خود وزنه  ۲۰۸کیلوگرم را انتخاب کرد و براحتی
آن را باالی س��ر برد .بهداد سلیمی پس از کسب
عن��وان قهرمانی این دوره از بازیها و با به گردن
آویختن مدال طال ،تخته را به نشانه خداحافظی
از ورزش قهرمانی بوسید.

■■بهداد سلیمی :خداحافظیام احساسی نیست

قهرمان س��نگینوزن وزنهبرداری ایران پس

از قهرمان��ی در بازیه��ای
آس��یایی گف��ت :خیل��ی
جنگیدم تا طال بگیرم .بهداد
س��لیمی بعد از کسب مدال
طالی وزنهبرداری بازیهای
آس��یایی و خداحافظ��ی از
دنی��ای قهرمانی ،در حالی که اش��ک میریخت،
گفت :از دنیای وزنهب��رداری خداحافظی کردم.
خیلی وق��ت بود به این موض��وع فکر میکردم.
باید جا را برای جوانترها باز میکردم .برای این
مدال خیلی جنگیده بودم و خدا کمکم کرد که
شرمنده نشدم .خدا را شکر میکنم با مدال طال
رفتم .او ادامه داد :خدا را شکر که شرمنده نشدم
و با س��ربلندی خداحافظ��ی کردم و این تصمیم
من احساس��ی نیس��ت .زانویم اذی��ت میکرد و
االن هم به آمادگی صددرصد نرس��یدم ،بنابراین
این تصمیم را گرفتم .در ورزش هس��تم و سعی
میکن��م در جبهههای دیگر ب��ه ورزش خدمت
کنم .وی درباره سعید علیحسینی گفت :سعید

مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

الدحیل قطر -پرسپولیس ایران
نقشههای برانکو برای صعود

سیالت و جوجیتسو از جمله این ورزشهاست که
باید مشخص شود با چه کارشناسی و پیشبینیای
به این مس��ابقات اعزام شدند .اما درباره رشتههای
تیمی چون فوتبال و هندبال و نیز رش��تههایی که
رقابتها در آنها ادامه دارد باید در فرصتی مناسب و
پس از پایان بازیها نوشت.
در نهای��ت اینکه اندونزی با کس��ب بیش از 10
مدال طال در رشته پنچاک سیالت عمال رتبه چهارم
را از ایران گرفته و در صورتی که قزاقستان نتواند در
رشتههایی چون بوکس و تیراندازی مدالهای طالی
خود را افزایش دهد و نیز ایران به چند مدال طالی
پیشبینی ش��ده در روزهای آینده در دوومیدانی،
کوراش و والیبال دس��ت یابد ،جایگاه پنجمی دوره
قبل در پایان بازیها دور از انتظار نخواهد بود.
ک��ه دیگر نیازی به تعریف ن��دارد .او عالی بود و
عملکرد خوبی داشت.
■■بهمن عسگری دومین طالیی کاراته

عض��و تیمملی کاراته ایران هم با پیروزی برابر
حریفی از عربس��تان به مدال طالی هجدهمین
دوره بازیهای آس��یایی دس��ت پیدا ک��رد .این
پانزدهمین مدال ط�لای کاروان ورزش ایران در
این بازیه��ا بود .رقابته��ای کاراته هجدهمین
دوره بازیهای آس��یایی ،با برگ��زاری رقابتهای
اوزان منه��ای  ۶۸بانوان ،منهای  ۷۵و منهای ۸۴
مردان به اتمام رس��ید .بهمن عس��گری در وزن
منه��ای  ۷۵مردان کار خود را با  3پیروزی قاطع
برابر حریفانی از افغانس��تان ،مغولس��تان و تایلند
آغ��از کرد .وی س��پس در نیمهنهایی نیز با «وی
چونگ س��و» از چینتایپه روبهرو ش��د و پس از
تساوی صفر  -صفر در وقت قانونی در هانتی (رای
داوران) با  5پرچم پیروز ش��د و به فینال رس��ید.
ملیپوش شایس��ته و عنواندار کاراته ایران برای
کسب مدال بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸با «عادل
رئوف الترکس��تانی» از عربس��تان مبارزه کرد و با
پی��روزی  ۵بر صفر برابر وی ب��ه مقام قهرمانی و
مدال طال رسید.

کیوسک
مارکا

دومین برد

موندودپورتیوو

مثلث جدید

اسپورت

انتقال دو طرفه

آ.اس

جشنواره گل

در ب��ازی رف��ت مرحله یکچه��ارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا امشب پرسپولیس در قطر
به مص��اف الدحی��ل م��یرود .در ادامه مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا امش��ب
ساعت  ۲۰پرسپولیس در قطر به مصاف الدحیل
قط��ر میرود .سرخپوش��ان تهرانی نس��بت به
مرحله گروهی و یکهشتم لیگ قهرمانان آسیا
تغییرات زیادی داشته اند .یکی از ایرادهایی که
به نحوه برگزاری لیگ قهرمانان میگیرند همین
تاریخ برگزاری مس��ابقات است که با لیگهای
کشورهای شرق آسیا هماهنگ است اما در غرب
آسیا معموال تیمها با ترکیبی متفاوت در مراحل
یکچهارم نهایی به میدان میروند .پرسپولیس
البته برانکو را حفظ کرده اما به دلیل محرومیت
از پنجره نقل و انتقاالت توس��ط فیفا نتوانست
بازیکن جدیدی جذب کن��د و بازیکنانی مثل
فرشاد احمدزاده ،صادق محرمی و مهدی طارمی
را هم از دس��ت داد .پرس��پولیس تضعیف شده
در مرحله یکچهارم ب��ه مصاف تیم قدرتمند
الدحی��ل میرود که در لی��گ قطر  ۲برد و یک
مس��اوی آورده و در رده دوم جدول قرار گرفته
است .الدحیل در  ۳بازی  ۹گل زده و هیچ گلی
دریافت نکرده است .این نشاندهنده خط دفاعی
قدرتمند حریف قطری است .پرسپولیس هم در
 ۵مسابقه  ۳مساوی و  2برد دارد و فقط یک گل
خورده است اما در خط حمله سرخپوشان هنوز
تیم خطرناکی محسوب نمیشوند ،زیرا فقط ۵
گل زدهان��د .قطعا برانکو تیمش را در قطر برای
نباختن و گل نخوردن به میدان میفرستد تا در
تهران و در ورزش��گاه آزادی با حمایت هواداران
پرس��پولیس بتواند به مرحله نیمهنهایی صعود
کند .الدحیل از ترکیب  2تیم قطری س��اخته
ش��ده و تیمی متمول است که مدعی قهرمانی
است اما قطریها از پرسپولیس هراس دارند ،زیرا
سرخپوشان اگر روز خوبشان باشد ممکن است
بتوانند در قطر کار صعودش��ان را یکسره کنند.
دیدار برگشت روز  ۲۶شهریور در ورزشگاه آزادی
برگزار خواهد شد.
در همین ارتباط دیروز نشست خبری پیش
از ب��ازی با حضور برانکو ایوانکوویچ ،س��رمربی
پرسپولیس برگزار شد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ابتدای
نشست ضمن خیرمقدم به خبرنگاران ،گفت:
مسابقات حریف را آنالیز کردیم و سعی کردیم
نقاط ضعف آنها را ببینیم اما نتوانستیم نقطه
ضعفی پیدا کنیم .بازی خیلی س��ختی مقابل
الدحیل خواهیم داشت.
■■الدحیل نقطه ضعف ندارد

وی اف��زود :بازی سهش��نبه (امش��ب) یک
مس��ابقه دومرحلهای اس��ت .همه تیمها قوی
هس��تند و میخواهند باال برون��د .الدحیل را
بخوبی میشناس��یم و با آنها بازی کردیم .آنها
با باخت آشنایی ندارند و بازیکنان خوبی دارند.
س��عی میکنیم به هدفمان برسیم .مسابقات
حری��ف را آنالیز کردیم و س��عی کردیم نقاط
ضعف آنها را ببینیم اما نتوانستیم نقطه ضعفی
پیدا کنیم .آنها خیلی قوی هستند .بازی بسیار
دش��واری داریم اما تمام تالشمان را میکنیم
نتیجه خوبی در زمین بگیریم.

■■بازی با الدحیل یک دیدار جدید با نتیجه
جدید است

برانکو درب��اره اینکه اعالم کرده قبال مقابل
الدحیل به پیروزی رسیدند و آیا این مساله به
تیم او انگیزه خواهد داد ،عنوان کرد :من فقط
نتیج��ه بازی را اعالم کردم .ما در آن مس��ابقه
برنده شدیم اما بازی پیش رو یک مسابقه جدید
است .الدحیل از لحاظ کیفیت خیلی بهتر شده
اس��ت .ما تمام تالشمان را میکنیم تا نتیجه
خوبی بگیریم .این مس��ابقه یک دیدار جدید
است و یک نتیجه جدید هم خواهد داشت.

■■به بازیکنانم ایمان دارم

دون��ده ایران��ی در دوی  3ه��زار مت��ر با مانع
توانس��ت هفدهمین طالی کاروان ایران را دشت
کن��د .رقاب��ت دوی  3000متر بامان��ع بازیهای
آسیایی از س��اعت  19:30دیشب به وقت محلی
آغاز ش��د و نماینده کش��ورمان با رقبای خود به
رقابت پرداخت .حسین کیهانی در مصاف با رقبای
قطری ،بحرینی ،چینی و ژاپنی خود در دور اول به
عنوان نفر هشتم مسیر را طی کرد .کیهانی در دور
دوم به رتبه ششم صعود کرد و پس از سومین دور
مسابقه به رتبه هفتم تنزل کرد .در دورهای بعدی
کیهان��ی ابتدا به رتبه پنجم و آنگاه به رده چهارم
صع��ود کرد و به عنوان نفر چه��ارم 3 ،دور پایانی

دونده  3هزار متر ایران با رکوردشکنی قهرمان شد

حسین کیهانی ،برنده غیرمنتظرهترین طالی جاکارتا
را آغ��از کرد .کیهانی در دورهای بعدی به ترتیب
چهارم و س��وم بود تا اینکه دور پایانی فرا رسید.
در این دور کیهانی شتاب گرفت و رقبای خود را
کامال جا گذاشت تا طالی سال گذشته خود را در
مسابقات قهرمانی آسیا یک بار دیگر در جاکارتا به
دست آورد .گفتنی است ،رکورد جهانی و آسیایی
این ماده در اختیار س��یف س��عید شاهین قطری
اس��ت که زم��ان  7:53:63را در س��ال  2004به

جای گذاشته است .در بازیهای آسیایی هم این
رکورد در اختیار طارق محمدطاهر بحرینی بود که
 8:25:89را در بازیهای گوانگجو به دس��ت آورد
اما کیهانی با زمان  8:22:79رکورد او را شکست.
این هفدهمین مدال طالی ایران و سومین طالی
روز نهم بود که به شکلی غیرمنتظره به دست آمد.
شاید کمتر کسی روی کیهانی برای کسب مدال
طال حساب باز میکرد.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه آیا بازیکن
جدی��د جذب کردند و آیا مح��روم و مصدوم در
این مسابقه دارند ،گفت :همان طور که میدانید
ما از  2پنجره نقل و انتقاالت محروم بودیم و در
تابستان امسال هم این محرومیت وجود داشت
و نتوانستیم بازیکن جدید جذب کنیم .بازیکنانم
را خوب میشناسم و به آنها ایمان دارم .در لیگ
ایران هم خوب شروع کردیم و بلندپروازی خاص
خ��ودم را دارم .میتوانیم اجرای خوبی داش��ته
باش��یم .در نیمفصل هم بازیکن��ان جدید اضافه
خواهن��د ش��د .االن هم مص��دوم نداریم و همه
افرادی که به قطر آمدند آمادگی کامل دارند.

■■شاید الدحیل بهترین تیم آسیا باشد اما ما
هم اهداف خاص خود را داریم

وی در پاسخ به سوال فارس درباره پیروزی
الدحیل در  8مس��ابقه گذش��ته خود در لیگ
قهرمانان آس��یا و اینکه آیا میتوان این تیم را
شکس��ت داد ،گفت :همانطور که گفتم قبال
این تیم را شکست دادیم .درباره بازی سهشنبه
شب(امشب) نیاز به نظر خاصی نیست شاید آنها
بازیکنان خوبی داشته باشند و اصال بهترین تیم
آسیا باشند اما پرسپولیس اهداف خاص خودش
را دارد و برای بردن به میدان میرود.

