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کیروش :خواسته قلبی من
پیروزی ایران است
 کارلوس کیروش ،ســرمربی ایران ،روز گذشــته در
کنفرانس خبری پیش از بازی با ژاپن شــرکت و درباره
مسائل مختلفی صحبت کرد .بخشی از صحبتهای او
را در زیر میخوانید .بازی با ژاپن :مقابل باشخصیتترین
و موفقتریــن تیم آســیا بــازی میکنیم .آنهــا فوتبال
فوقالعادهای دارند .من این افتخار را داشتهام که برای
دو ســال در ژاپن کار کنم .ژاپنیها چهار بار توانستهاند
قهرمان این رقابتها شوند و همچنین به مرحله دوم
جام جهانی راه یابند .آنها توانستهاند تیم ملی کلمبیا را
شکست دهند .اینکه در مسابقات کوپای آمریکای سال
بعد ،از قطر به عنوان میزبان جام جهانی آینده دعوت
شده ،طبیعی است اما اینکه کشورهای برزیل ،آرژانتین و
اروگوئه از ژاپن دعوت کردهاند تا در این مسابقات حضور
داشته باشد ،اتفاقی نیست.
تغییر ســاختاری فوتبال ایران :وقتی شما به صورت
سیستماتیک ،چند سال فرصت داشته باشید که یک
تحلیل عمیق از بازیکنان داشــته باشید و این رابطه
خوب و تأثیرگذار و ســاختار خــوب را ایجاد کنید ،به
فوتبــال کمک میکند .متأســفانه اکثر تیمهای ملی
نتیجهگرا هســتند ولی خوشــبختانه من در ایران با
شناختی که از بازیکنان داشتم ،با آنها توانستیم به این
مهم دست پیدا کنیم.
ســالح خودمان را داریم :مهمترین مطلب این اســت
که هویت خودمان را از دست ندهیم .ما باید خودمان
باشــیم .مقابل تیم ژاپــن بازیکنان خوبمــان را داریم.
کارهایی داریم که تمرینشده است .سالحهای خودمان
را داریم .پس از هشــت ســال و پشتسرگذاشتن تمام
ازخودگذشــتگیها در نیمهنهایی این فرصت را داریم
کــه درون زمین خودمان را نشــان دهیم و ثابت کنیم
که ما ایران هســتیم .با همه احترامی که برای ژاپنیها
قائلم خواســته من از صمیم قلب این است که ایران
پیروز میدان شود.
موریاســو :با مالکیت توپ باال ،فشار حمالت ایران را
خنثیمیکنیم
هاجیمه موریاســو ،ســرمربی ژاپن ،روز گذشته در
کنفرانس خبری پیش از بازی با ایران شــرکت و درباره
مســائل مختلفی صحبت کرد .بخشی از صحبتهای
او را در زیر میخوانید .درباره ایران :من فکر میکنم هر
بازی بهتر و بهتر شویم .بازیکنها در هر بازی چیزهای
جدیــدی یــاد میگیرند و پیشــرفت میکننــد که این
پیشرفت در بازی آنها قابل مشاهده است و میخواهم
فردا هم ادامه داشته باشــد تا ایران را شکست دهیم.
ایران در سطح آسیا تیم باکالسی است و آنها بهخوبی
این مسئله را در جام ملتهای آسیا نشان میدهند .ما
برای ایران احترام زیادی قائلیم .برای نتیجهگرفتن باید
کیفیت باالی بازی خودمان را به حریف نشان دهیم .اگر
در بهترین شرایط خودمان ظاهر شویم ،میتوانیم ایران
را شکست دهیم.
دیــدار فردا؛ یادآور  :۱۹۹۲من بازی ســال  ۱۹۹۲را به
یــاد دارم .امیدوارم بازیکنان ژاپن بهخوبی آن تیم برابر
ایــران به میدان رونــد .آن موقع بازیکن بــودم و االن
مربی هستم و شــرایط فرق کرده است .آن زمان ژاپن
در حال تغییر از سطح آماتور به حرفهای بود .همچنین
اولینباری بود که جام ملتها در کشــور ما برگزار شد
و بازیکنان انگیزه زیادی برای قهرمانی داشتند .اکنون
فوتبال ژاپن تجربه بیشتری دارد و بسیاری از بازیکنان ما
در لیگهای بزرگی بازی میکنند و همبستگی بازیکنها
بیشتر شده است.
مالکیت تــوپ را میخواهیــم :ابتدا مــا میخواهیم
مالکیت توپ را به دست بیاوریم و فشار حریف را خنثی
کنیــم .در دیدار با عربســتان در مالکیت توپ ضعیف
بودیم و اشــتباهاتی در لودادن توپ داشتیم .بازیکنان
معلوم نیست با چه سبک بازی خودشان را وفق دهند.
امیدوارم خیلی سریع بازیخوانی داشته باشیم و بازی
ایران را حدس بزنیم.
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کدام ایرانی بهترین بازیکن جام ملتها است؟
شــرق :پیش از ورود ایران به مرحله نیمهنهایی جام ملتهای آسیا آنهم بعد از  ۱۵سال ،صحبت درباره برترینهای هفدهمین جام ملتهای آسیا زیاد است .با وجود اینکه تصور میشود
علیرضا بیرانوند بهترین دروازهبان جام یا معز علی بهترین مهاجم جام اســت ،آمار چیزهای دیگری میگویند .مرجع آماری و آنالیز مشهور »این استت« بهتازگی ریز عملکرد بازیکنان شاغل
در جام ملتهای آسیا را زیر نظر گرفته و به بازیکنان در پستهای مختلف نمره داده است .در نتیجه طبق آن نمرهها ،یک ردهبندی صورت گرفته و برترینهای جام ملتهای آسیا تا پیش از
مرحله نیمهنهایی مشخص شدند .در این مطلب به گواه مطالب جامع و آماری این مرجع ،عملکرد و رتبه بازیکنان ایران در پستهای مختلف تشریح شده است .گفتنی است مجموع عملکرد
بازیکنان برای آنها رتبه و ردهبندی کلی را به همراه داشته است.

امید؛ چهارمین بازیکن برتر در هافبک دفاعی

رضاییان؛ ششمین مدافع برتر راست

جهانبخش در رده چهارم

در پســت هافبک دفاعــی ،امید ابراهیمی در بیــن  ۷۰بازیکن
جایــگاه چهارم را دارد .ایــن بازیکن  ۴۷۴دقیقه بــازی کرده۸۹ ،
درصد پاسهایش صحیح بــوده ۶۳ ،درصد دوئلها و  ۵۷درصد
دریبلهایــش موفق بوده .از آن مهمتــر  ۸۱درصد تکلهایش در
میانــه میدان هم صحیــح از آب درآمده .در ایــن ردهبندی روزبه
چشمی در رتبه  ۳۸قرار دارد.

بین رامین رضاییان و وریا غفوری در این ردهبندی فاصله
اندکی هســت .رامین در رده ششــم برترینها و وریا در رده
هشــتم ایســتادهاند .رامین  ۲۸۵دقیقه بازی کرده ،یک پاس
گل داده و  ۸۲درصد پاسهایش صحیح به مقصد رســیده
اســت .او  ۷۱درصــد تکل صحیــح داشــته و در  ۵۰درصد
دریبلهایش هم موفق ظاهر شده.

علیرضا جهانبخــش هم بهعنوان چهارمین هافبک-بال
راســت جام انتخاب شده است .علیرضا با  ۲۰۳دقیقه بازی،
یــک گل ،یک پاس گل ،شــش ضربه به ســمت دروازه۷۵ ،
درصد پاس صحیح ،برتری در  ۴۷درصد دوئلها ۵۴ ،درصد
دوئلها و  ۵۶درصد تکلها در رتبه چهارم ایســتاده اســت.
مهدی ترابی در این ردهبندی در رتبه دوازدهم است.

بیرانوند؛ دومین دروازهبان جام

پورعلیگنجی؛ برترین مدافع میانی

اشکان؛ دومین هافبک تهاجمی برتر جام

بعد از  ۴۷۴دقیقه بازی هنوز هیچ گلی نخورده؛ ولی پشت
سر دروازهبان استرالیا ،مت رایان ،دومین دروازهبان جام ملتها
تا اینجا اســت» .بیرو«  ۸سیو داشــته که سه تایش سوپرسیو
عنوان شــده .او در صددرصد اقدام برای قطع توپهایش هم
موفق بوده و به طــور میانگین  ۸۴درصد پاسهایش صحیح
به مقصد رسیده است .بااینحال مت رایان با هفت سوپرسیو
بهترین دروازهبان جام عنوان شده است.

تا اینجا بهترین مدافع میانی جام ملتهای آســیا مرتضی
پورعلیگنجی اســت .او با وجود  ۳۷۹دقیقه بازی در بین ۷۳
مدافع میانی حاضر در جام که بیشتر از یک نیمه بازی کردهاند،
بهترین آمــار را دارد .یک پاس گل داده ۹۱ ،درصد پاسهایش
صحیح به مقصد رســیده؛  ۸۵درصد کل دوئلها و  ۹۰درصد
دوئلهای روی هوا را برده .در این ردهبندی کنعانیزادگان در
رده  ۲۱و مجید حسینی در رده  ۳۴قرار دارند.

پشــت ســر راگیچ از اســترالیا ،دژاگه با اختالف کمی در
رده دوم برترین هافبکهای تهاجمی جام قرار گرفته است.
اشــکان  ۳۵۸دقیقــه بــازی کــرده ،دو گل زده و  ۹۰درصد
پاسهایش صحیح به مقصد رســیده اســت .او  ۶۳درصد
دریبلهایــش را با موفقیت انجام داده و  ۵۶درصد هم تکل
صحیح داشــته .وحید امیــری در این ردهبنــدی در جایگاه
چهاردهم قرار گرفته است.

طارمی؛ دومین هافبک برتر کناری

میالد؛ سومین مدافع چپ

سردار شماره یک شد

مهــدی طارمی یکــی از بالهای کناری ایران که بیشــتر
تمایل به بازیکردن در ســمت چپ خــط حمله را دارد ،با
آماری که ثبت کرده ،پشــت سر اکرم عفیف قطری بهعنوان
دومین بــال چپ تورنمنت انتخاب شــده .مهــدی با ۳۵۶
دقیقــه ،ســه گل زده ،دو پــاس گل ۱۵ ،ضربــه به ســمت
چارچــوب ،هفــت ضربــه در چارچــوب ۸۴ ،درصد پاس
صحیح ۶۰ ،درصد تکل صحیح این رتبه را به دســت آورده.
قدوس هم در رتبه هشتم برترینها است.

در بین  ۲۸بازیکن که عملکردشــان بهعنوان مدافع چپ
در این جام بررســی شــده ،میــالد محمدی بــا  ۲۸۴دقیقه
بازی در رتبه ســوم برترینها است .او  ۸۱درصد پاسهایش
صحیح به مقصد رســیده و در  ۶۴درصد دوئلها برنده بوده
است .میالد  ۷۸درصد تکلها و  ۶۷درصد دریبلهایش هم
درست از آب درآمده اســت .در این ردهبندی حاجصفی در
رده یازدهم است.

شاید عجیب باشد؛ ولی طبق آمار و میزان تأثیرگذاری و تالش
برای زدن ضربات در چارچوب سردار آزمون با وجود اینکه دومین
گلزن برتر جام اســت؛ ولی بهترین مهاجم جام تا اینجا انتخاب
شــده .او  ۴۴۷دقیقه بازی کرده ،چهار گل زده دارد ،یک پاس گل
داده؛  ۲۶ضربه به سمت چارچوب داشته ۱۰ ،ضربه در چارچوب،
 ۶۳درصد پــاس صحیح ۵۳ ،درصد دریبــل موفق و  ۴۶درصد
برتری در دوئلها هم داشته .نکته جالب اینکه معز علی در رده
پنجم برترین مهاجمان جام قرار گرفته است.

ایران ،دومین تیم گرانقیمت
نیمهنهایی جام ملتهای آسیا
تیــم ملی فوتبال ایــران از لحــاظ ارزش در میان
چهار تیم راهیافته به نیمهنهایی جام ملتهای آســیا
 ۲۰۱۹در رتبــه دوم قرار دارد .به گــزارش آس ،ژاپن،
ایران ،قطر و امارات برای فتح عنوان قهرمانی در جام
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹رقابت خواهند کرد .در بازیهایی
که با شــگفتیهای زیادی همراه بود )صعود قطر به
نیمهنهایی برای اولین بار در تاریخ( به نظر میرســد
باز هم اتفاقهــای جالبی رخ خواهــد داد .با وجود
اینکه تیم ملی قطر کمارزشترین تیم در بین تیمهای
راهیافتــه به نیمهنهایی اســت امــا قویترین دفاع و
حمله جام را دارد .آمار آنها خیلی شبیه به ایران است
کــه این بازیها را از ابتدا بــه عنوان یک مدعی جدی
آغاز کــرد .گرانترین تیم ،ژاپن با ارزش  ۸۰.۰۸میلیون
یورو است .بازیکنانی همچون یوشینوری یوشیدا و مایا
یوشیدا که در نیوکاسل و ساتهمپتون بازی میکنند در
تیم ملی این کشور حضور دارند .ژاپن در این فهرست
در جایــگاه دوم بهتریــن مهاجم و مدافــع قرار دارد.
ساموراییهای آبی تاکنون هشت گل به ثمر رساندهاند
و سه گل دریافت کردهاند .آس در ادامه نوشت :ایران
از نظر ارزش بــا  ۵۸.۱۵میلیون یورو در رتبه دوم قرار
دارد .علیرضــا جهانبخش ،هافبــک برایتون و گلزن
این تیم یعنی ســردار آزمون )بازیکــن روبینکازان( از
برجستهترین آنها هستند» .شاهزادگان پارسی« تاکنون
 ۱۲گل به ثمر رسانده و گلی دریافت نکردهاند.

ایران  -ژاپن در نیمهنهایي جام ملتها

ﻋﺒﻮر از »ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽﻫﺎ« ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﻇﺒﯽ
شــرق :تیم ملي ایران در شــرایطي عصــر امروز از
ساعت  ۱۷:۳۰در مرحله نیمهنهایي جام ملتهاي
آســیا در ورزشــگاه العین مقابل ژاپــن صفآرایي
ميکند که تا همینجا هم رکورد ۱۵ساله را شکسته
و بعد از سال  ۲۰۰۴براي اولین بار است که به جمع
چهار تیم برتر صعود کرده است .شاگردان کيروش
در صــورت پیروزي مقابل ســامورایيها باید منتظر
تقابــل قطر و امارات در آنســوی جدول باشــند تا
رقیب خود را در فینال که قرار اســت در ورزشــگاه
زاید ابوظبي برگزار شود ،بشناسند .تیم ملي ژاپن در
ســالیان اخیر براي تیم ملي ایران تبدیل به حریفي
ناشناخته شده است؛ چراکه بهجز دیدار دوستانه دو
تیم در سال  ۱۳۹۴در ورزشــگاه آزادي که منجر به
تســاوي یک-یک شد ،در  ۱۵ســال اخیر هیچ تقابل
رســميای نداشــتهاند .ژاپنيها در ســه دهه اخیر
موفق شــدند چهار بار بــه مقام قهرمانــي در این
دوره از رقابتها برســند اما ایران بیش از  ۴۰سال از
رســیدن به فینال جام ملتهاي آسیا و قهرماني در
آن ناکام بوده است.

آخرین حضور در نیمهنهایي؛ چیپ بدموقع یحیي
و ناداوري!
همانطور که پیشتر عنوان شــد ،از حضور تیم ملي
ایــران در نیمه نهایي جــام ملتهاي آســیا بیش از ۱۵
ســال ميگذرد؛ دیداري که یــادآور خاطرات تلخي براي
فوتبالدوســتان ایراني است .تیم پرســتاره ایران در جام
ملتهاي  ۲۰۰۴چین با پیروزي درخشان  ۴بر  ۳مقابل کره
جنوبــي در مرحله نیمه نهایي مقابل میزبان قرار گرفت.
در ابتــدا با یک گل و با اشــتباه ابراهیم میرزاپور از حریف
عقب افتاد اما در ادامه محمد علوي گل تســاوي را وارد
دروازه چینیهــا کرد .داور مســابقه اما بعد از گل بداوي
تبدیل به نقش اول این مســابقه شد .با اخراج ستار زارع،
ایران ۱۰نفره شد و خطاي بازیکن چیني روي علي کریمي
نیز به جاي کارت قرمز به زرد تبدیل شد تا ضربات پنالتي
فینالیست را مشخص کند .ضربه چیپ گلمحمدي پایاني
بر امید قهرماني ایران در آن دوره شد .بعد از آن ایران در
سالهاي  ۲۰۱۱ ،۲۰۰۷و  ۲۰۱۵در مرحله یکچهارم پایاني
مقابل کره جنوبــي )دو دوره( و عراق در ضربات پنالتي
شکست خورد و از گردونه رقابتها کنار رفت.

تیمهاي بيشکست آسیا
هر دو تیــم آخرینبــار در جام جهاني شکســت
خوردنــد .تیم ملــي در دومین بازي خــود با یک گل
به اســپانیا باخــت و ژاپن هم در مرحله یکهشــتم
نهایــي با نتیجه  ۲-۳مغلوب بلژیک شــد .ایران بعد
از آن مســابقه به هشــت برد و چهار تســاوي رسید.
ســامورایيها هم بعد از شکست مربوطه  ۹برد و یک
تساوي به دســت آوردند .همچنین تیم ملي ایران در
ایــن رقابتها با دو پیروزي و یک تســاوي در مرحله
گروهــي بــا هفت امتیاز بــه دور بعد صعــود کرد و
بهترتیــب مقابل عمــان و چین نیز به برتري رســید
تــا مجموعا با چهار پیــروزي و یك تســاوي و بدون
شکســت مقابل ژاپــن صفآرایي کنــد .ژاپنيها اما
آمار بهتري دارند؛ پنج پیروزي شــامل سه برد مرحله
گروهي و دو بــرد در مرحله حذفي آنها را به مصاف
ایران فرستاده است .گفتني اســت تیم ملي ایران در
مقدماتي جام جهاني نیز بدون شکســت موفق شــد
به جام جهاني روســیه  ۲۰۱۸صعود کند اما ژاپنيها
متحمل دو شکست در گروه خود شدند.

ژاپن و ایران؛ ناشناخته براي هم!
تیم ملي ژاپن که بهعنوان تنها نماینده آسیا در مرحله
یکهشتم پایاني جام جهاني حضور داشت ،با بازيهاي
تهاجمي تحســین کارشناســان فوتبــال را برانگیخت.
ژاپنيها حتي با حساب  ۲بر صفر از بلژیک در این مرحله
پیش افتادنــد و اگر به دفــاع مطلــق روي ميآوردند،
چهبسا ميتوانستند حضور در جمع هشت تیم برتر دنیا
را تجربه کنند .بااینحال عدم توجه به دفاع ســاختاري
باعث شد تا »موریاسو« ،ســرمربي جدید این تیم بعد از
جام جهاني ،بیشتر به فکر فوتبال منطقي باشد تا حمله
همهجانبه .در این تورنمنت ژاپن به اقتصاديترین شکل
ممکن رقبا را یکي پس از دیگري از پیشرو برداشــت و
فقط با  ۱۹۰پاس توانســت عربســتان را حذف کند! حاال
بــا همین ســبک نیز آنها باوجود تغییر نســل گســترده
)خطخوردن  ۱۳بازیکن جام جهاني روســیه( بازهم در
بین چهار تیم برتر آسیا هستند .همچنین تیم کيروش نیز
براي ژاپنيها چندان قابل آنالیز نبوده است؛ چراکه فقط
ســه بازیکن )بیرانوند ،امید ابراهیمي و سردار آزمون( از
بازیکنان ثابت ایران در این پنج مسابقه بودهاند.

ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎ

شجاعی :بازی با ژاپن
قشنگترین بازی جام میشود
 مســعود شــجاعی ،کاپیتان تیم ملی ایران ،در
نشســت خبري قبل از بازی تیمــش برابر ژاپن در
نیمهنهایــی جام ملتهای آســیا گفــت :خیلی
خوشــحالیم کــه در مرحلــه نیمهنهایی حضور
داریم و آماده بازی هســتیم .خیلی دوست داریم
بــازی مقابل ژاپن را انجام دهیم .فکر میکنم این
بــازی یکی از قشــنگترین بازیهای جام بشــود.
همانطــور که کــیروش گفت بعــد از آن همه
ســختی که کشــیدیم ،آمادهایــم آن هدفی را که
طرحریزی کردیــم ،در بازی امــروز انجام دهیم.
شــجاعی درباره اینکه داور اســترالیایی قضاوت
این بــازی را بــر عهــده دارد و در دوره قبل داور
اســترالیایی بود که ایران در یکچهارم حذف شد،
گفت :به این مســئله فکر نکــرده بودیم .ما از این
اتفــاق درس میگیریم .داور اســترالیایی در دوره
قبل یک اشــتباه کرد و این مســائل گذشته است.
چیزی که برای ما مهم اســت و از اول مســابقات
روی آن تأکید داشــتیم ،تمرکز تیمی بوده اســت.
فکر نمیکنم حضــور داور اســترالیایی در کار ما
خلل ایجاد کند .کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درباره
بــازی فینال کــه یکی از دو تیم قطر یــا امارات در آن
خواهنــد بود ،گفت :ما بازیبهبــازی پیش میرویم و
بازی پیشرو برای ما مهم است .کار مربیان این است
که روی تیمهای دیگر آنالیز الزم را انجام دهند .چیزی
که فقط به آن فکر میکنیم بازی برابر ژاپن است .اگر
بخواهیم به فینال برسیم ،باید از سد ژاپن بگذریم .پس
بایــد به ژاپن فکر کنیم و اینکه چطور از ســد این تیم
بگذریــم .او ادامه داد :اینکه ما تیمهای قطر و امارات
را قبال بردهایم بسته به شرایط تورنمنت فرق میکند.
ما هم در دورههای قبل تیمهای خوبی داشــتیم ،اما
بهدلیل یکسری جزئیات موفق نبودیم .امسال ما نیز
روی آن جزئیات کار میکنیم و تیمهای قطر و امارات
تیمهای خوبی هستند و آنها هم روی این مسائل کار
میکنند .بهتر است که فقط درباره بازی فردا صحبت
کنیم .مسعود شجاعی در پاســخ به این سؤال که آیا
ایران با شکســت ژاپن و پیروزی در فینال میتواند به
قهرمانی برسد؟ گفت :ما از روز اولی که اینجا آمدیم و
با توجه به شرایط آمادهسازی که داشتیم ،شرایطمان
قابل مقایسه با تیمهای دیگر نبود .به همین دلیل فکر
میکنــم تیمهایی که مدعی قهرمانــی بودند حذف
شــدند .درحالحاضر ما امیدوار به قهرمانی هستیم
اما تیمهایی وجود دارند که همه را شگفتزده کردند
مثل امارات و قطر .ژاپن هم همیشه مدعی بوده است.
کار سختی داریم اما نشدنی نیست.
گزارش بیناسپورت درباره »جواهر ایرانی«

بازگشتی برای ثابتکردن خود
 شــبکه بیناســپورت قطر در گزارشی به ستایش
از ســردار آزمــون پرداخــت و از نقــش پررنــگ او
در درخشــش ایران ســخن بــه میان آورد .شــبکه
 bein sportدر گزارشــی درباره ایــن مهاجم ایرانی
نوشــت :آزمون در ســه دیدار جام جهانی روســیه
نتوانست برای ایران گلزنی کند تا این تیم حذف نشود.
بعد از آن بود که سیل انتقادات روانه این بازیکن شد
و او گفت» :مادرم دچار یک بیماری خطرناک شــد و
توانســت بر آن غلبه کند .من بسیار خوشحال بودم
اما متأســفانه وضعیت او به دلیل توهینهای زیادی
که به من شــد ،دوباره خراب شد .در شرایط سختی
قرار گرفته بودم .مجبور شــدم بین مادرم و تیم ملی
یکی را انتخاب کنم و به همین دلیل مادرم را انتخاب
کردم« .آزمون در  ۱۹ســالگی کار خود را با تیم ملی
ایران آغاز کرد .او به مســی و زالتان تشــبیه میشد.
آزمــون در  ۱۴بازی  ۱۱گل برای ایران به ثمر رســاند
تا ســهم بســزایی در صعود این تیم به جام جهانی
داشه باشــد .با وجود آنکه آزمون خداحافظی کرد،
اما کیروش او را متقاعد به بازگشت کرد .این بازیکن
جوان در جام ملتهای آسیا خوش درخشیده است.
او در دیــدار برابر یمن گلزنی کرد ،برابر ویتنام دو گل
به ثمر رســاند و برابر چین هم گلزنی کرد تا ســهم
زیادی در صعود ایران به نیمهنهایی داشته باشد .این
بازیکن ترکمن ،ابتــدا مثل پدرش »خلیل« به والیبال
روی آورد و بــه تیم ملی هم دعوت شــد ،اما حاضر
نشــد برود و فوتبال را انتخاب کرد .او در  ۱۷سالگی
به تیم ملی زیر  ۲۱ســال ایران دعوت شــد با وجود
آنکه پرســپولیس و استقالل به او پیشنهاد دادند ،اما
راهی لیگ روســیه شد .آزمون در فوتبال اروپا تجربه
الزم را به دست آورد و توانست در سال  ۲۰۱۶دروازه
بایــرن و اتلتیکو مادرید را باز کند .نکته جالب درباره
آزمــون اینکه او در لیــگ حرفهای ایــران به میدان
نرفت و راهی لیگ روســیه شد و االن با وجود آنکه
خبرهایی درباره عالقه لیورپول به جذب او به گوش
میرسد ،خبرهایی درباره بازگشت او به لیگ ایران و
پیوســتنش به تراکتورسازی هم به گوش میرسد .او
به تیم ملی ایران برگشــته است و اکنون میخواهد
خود را ثابت کند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
مرحله نیمه نهایي
 دوشنبه  ۸بهمن  ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۳۰
ایران – ژاپن ،ورزشگاه هزاع بن زاید
 سهشنبه  ۹بهمن  ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۳۰
قطر – امارات ،ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبي

