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نگاه
با وجود کیروش
چیزی تغییر نمیکند
مجتبیتقوی

کارشناسفوتبال

با اینکه حدود 6ســال است کیروش سرمربی
تیمملی شده اما مشــکالت او با باشگاهها تمامی
ندارد .اتفاقاتی از قبیل استعفای کیروش و تالش
فدراسیون برای بازگرداندن او مثل همیشه تکراری
است .او همیشه با چنین روشهایی به اهداف خود
میرسد و با این وضع فدراسیون سختگیری خود
را بر مربیان بیشتر میکند .با اتفاقات رخ داده دیگر
نمیتوان یک کلمه هم درباره تیمملی حرف زد .هر
کسی بیاید درباره تیمملی اظهارنظر کند به کمیته
انضباطی میرود و جواب پس میدهد .این شرایط
اصال برای فوتبال کشور خوب نیست .اگر کیروش
ادعامیکندمربیحرفهایاستبایدتمرکزشروی
کار خودش باشد ،نه اینکه گوشش به حرفهای
دیگرانباشد.همیشهچنینبحثهاییبینمربیان
باشــگاهی و تیمملی بوده اما کســی میتواند در
تیمملی موفق باشد که سعه صدر بیشتری داشته
باشد .در این میان فدراسیون باید به دنبال راه چاره
باشد .قطعا کیروش به ایران برمیگردد و مشکالت
باز هم ادامه خواهد داشت اما فدراسیون باید شیوه
خود را اصالح کند .فدراســیون نبایــد اتفاقات و
انتقادات درباره تیمملی را مخفی کند .اتفاقا همه
چیز باید رســانهای شــود تا مردم به بینش الزم
دست پیدا کنند و بدانند در فوتبال چه میگذرد.
کیروشبهایرانبرمیگرددوبرنامهتیمملیاصالح
میشودوبازهملیگبامشکالتخوددستوپنجه
نرم میکند؛ چون اگر مربیان باشگاهی به خواسته
خود برســند این به معنی عقبنشینی کیروش
اســت و او هیچگاه به چنین چیزی تن نمیدهند.
تا وقتی کیروش در ایران باشــد ،این شرایط ادامه
دارد.فقطمیتوانیمبرایبعدازاوبرنامهریزیکنیم.
بعد از کیروش فوتبال ایران باید لیگمحور شود؛
چون فقط از دل یک لیگ قوی ،تیمملی قدرتمند
بیرون میآید .مثل همه جای دنیا ملیپوشان باید
 72ساعت قبل از بازیهای تیمملی به اردو بروند
و قبل از آن در اختیار باشگاهها باشند .متاسفانه در
سالهای اخیر باشگاههای ما به قهقرا رفت ه و هر روز
نحیفتروالغرترشدهاند.اگرواقعادنبالاینهستیم
که فوتبالمان پیشــرفت کند ،باید روی موفقیت
باشگاهها تمرکز کنیم .در اینصورت تیمملی هم به
صورت خودکار قدرتمند میشود .البته تا زمانی که
کیروش در ایران باشــد ،همین وضع ادامه دارد و
نباید به دنبال راهحل باشیم بلکه برای بعد از دوران
اوبایدبرنامهریزیکنیم.

ورزش جهان

تخریب تندیس مسی در آرژانتین| ناحیه
پاسو دال گلوریا در شــهر بوینسآیرس منطقهای
اســت که در آنجا تندیس یادبود ورزشــکاران و
افتخارآفرینان کشــور آرژانتین نصب شده است.
درحالیکه تندیس مسی در ماه ژوئنسال ۲۰۱۶در
این ناحیه نصب شــده بود ،اکنون پس از تنها  ۶ماه
که از نصب آن میگذرد ،این تندیس توسط وندالها
شکسته شده است و از آن تنها پاهای مسی و توپ
فوتبالمقابلشباقیماندهاست.
نیمار  991دقیقه گل نزده است| بارسلونا در
آخرین بازی خــود در اللیگا به لطف گل دقیقه 90
مسی توانست از شکست مقابل ویارئال فرار کند و
این بازی را با نتیجه یک بر یک به پایان برساند .نیمار
ضعیفترین بازیکن بارسا در زمین بود .طبق آمار ،او
 30بار توپ را از دست داد 15،پاس اشتباه ارسال کرد
و تنها یک شوت به سمت دروازه داشت .آخرین بار
که نیمار برای بارسا گل زده به  19اکتبر ( 2ماه و نیم
پیش)ودرپیروزی 4برصفربرابرسیتیبرمیگردد.
آنچلوتی خواهان تمدید قــرارداد روبن و
آلونسو| آنجلوتی سرمربی بایرنمونیخ میخواهد
که آرین روبن و ژابی آلونسو برای یکسال دیگر در
این تیم بمانند و درخواســت تمدید قرارداد این دو
بازیکن را به باشگاه پیشنهاد کرده است .قرارداد این
دو بازیکن پا به سن گذاشــته در پایان فصل جاری
به اتمام میرسد ولی تاکنون باشگاه موفق به تمدید
قرارداد آنها نشــده است .در ماههای اخیر مسئوالن
بایرنمونیخ مذاکرات زیادی با مدیر برنامههای آرین
روبن داشتهاند و تمدید قرارداد او بسیار محتملتر
به نظر میرسد .باید دید تکلیف قرارداد آلونسو چه
خواهدشد.
جواب رد محکم کلوپ به پیشنهاد بارسا|
انتقال فیلیپه کوتینیو به بارسلونا .این سوژهای است
که تمام رســانههای ورزشــی جهان مدتهاست
درباره آن اخبار مختلفی را منتشــر کردهاند .طبق
اعالم رسانههای اسپانیایی بارسا حاضر است برای
جذب این ستاره برزیلی حداقل شصتمیلیون پوند
پرداخت کند .البته یورگن کلوپ سرمربی لیورپول
خیال همه را بابت انجام نشــدن این انتقال راحت
کردوگفت«:متاسفانهباشگاههایبزرگدستبردار
رقمهای وسوسهانگیز خود نیستند اما باید بگویم که
کوتینیورابههیچتیمینخواهیمداد».
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شایعه روز

ی شد
سروش رفیعی با وجود اعتراض فوالد پرسپولیس 

پایان قصههای ستاره نقلوانتقاالت

شهروند| در چند ماه اخیــر شایعات فراوانی پیرامون آینده هافبک
سرباز تراکتورسازی وجود داشت و این بازیکن درنهایت بالفاصله بعد از
پایان خدمت سربازی خود تصمیم گرفت پرسپولیس را بهعنوان مقصد
بعدیخودمعرفیکند.
رفیعیهمبهعشقکودکیاشرسید!
با اینکه مسئوالن باشگاه تراکتورســازی تالش خود را در چند ماه
اخیر برای نگهداشتن ســروش رفیعی بعد از پایان خدمت سربازیاش
در تبریز به کار بسته بودند اما جلسه اینهافبک ملیپوش با مدیرعامل
تراکتورسازان بعد از تسویهحساب با این باشــگاه سرانجامی نداشت.
درنهایت خبر پیوستن ستاره نقلوانتقاالت فوتبال ایران به پرسپولیس
روز دوشــنبه رسانهای شد تا مشخص شــود که این بازیکن برای عقد

مدیریت تلگرامی در ماشینسازی

قرارداد رسمی با قهرمان نیمفصل فوتبال ایران تنها منتظر پایان دوره
خدمتش بوده است .رفیعی بعد از قرارداد یکسال و نیمه با پرسپولیس
میگوید« :احســاس کردم در این برهه بازی کردن در خارج از کشور
نمیتواند به من کمکی کند و با توجه به عالقه دوران کودکیام دوست
داشتمکهپرسپولیسیباشموباقلبماینتیمراانتخابکردم».
فوالدیهاشاکیشدند

باشگاه فوالد خوزستان که قبل از اعزام سروش رفیعی به خدمت سربازی
این بازیکن را در اختیار داشــت ،از چند ماه قبل ادعا کرده بود که یک جای
خالی برای بازگشــت این بازیکن در نیمفصل کنار گذاشته چون براساس
اعتقاد آنها این بازیکن با باشگاه اهوازی قرارداد 3ساله داشته و2سال آن باقی
مانده است .با این حال کمیته انضباطی در واکنش به شکایت فوالد ،یک ماه

قبل آرایی را به سود سروش رفیعی صادر کرده اما همچنان فوالد پیگیر این
پرونده است .باید دید با توجه به خواسته فوالد مبنی بر صدور دستور موقت
برایمنعبازیرفیعیدرپرسپولیس،فدراسیونفوتبالحاضرمیشودکارت
بازیاینبازیکنراصادرکندیاماجراواردمرحلهجدیدیخواهدشد.

همه آنچه باید از جزییات برگزاری جامجهانی با  48تیم بدانید


شدن
جهانی
دیگر آرزو نیست

رسولخطیبیبااینکهماشینسازیتبریزرابا
اقتداربهلیگبرترآوردامانتوانستنتایجخوبیبا
این تیمبگیرد .ماشینسازی با رسولخطیبی در
انتهایجدولجاخوشکردوهرروزفشارهاروی
اوبیشترمیشد.درنهایتمدیرانماشینسازیبا
توجه به اختالفاتی که با خطیبی داشــتند او را
برکنار کردند .البته خــود او قبل از برکناریاش
اســتعفا کرده بود .خطیبــی در روزهای اخیر
سکوتش درباره اتفاقات ماشینسازی را شکست
و مدیران این تیم را زیر ســؤال بــرد .او مدعی
شده مدیرعامل ماشینســازی به دلیل برخی
از تهدیدها که در تلگرام برایش ارســال شــده
خطیبی را برکنار کرده اســت .سرمربی سابق
ماشینسازی دراینباره گفته« :مدیرعامل یک
باشگاه باید قابلیتها و بار فنی یک مربی را ببیند
نه اینکه مثال در تلگــرام از حرفهای بعضیها
بترسد و تصمیمهای دیگری بگیرد .فکر میکنم
چنین مدیریتی نشان از ضعف آقایان دارد و اگر
این مشکل برطرف نشــود آینده ماشینسازی
خوش نخواهد بود ».البته ســهرابی ،مدیرعامل
ماشینسازیحرفهایخطیبیراتکذیبکرده
واظهاراتاورافرافکنیدانستهاست.

آنسوی مرز

ازسال  2026سهمیه آسیا به  8.5افزایش پیدا میکند

راهکار جدید پاناتینایکوس
برای خرید انصاریفرد

هومن افاضلی در گفتوگو با «شهروند» :ارزش مسابقات پایین میآید

شهروند| رئیــس جدید فیفا توانســت پیش از
فرا رسیدن یک ســالگی حضورش در راس باالترین
نهاد فوتبالی جهــان ،یکی از مهمتریــن وعدههای
انتخاباتی خود را جامه عمل پوشانده و جامجهانی را
از 9سال دیگر با حضور  48تیم برگزار کند .این اتفاق
روز گذشته به صورت رسمی با رایگیری در شورای
 37نفره فیفا رخ داد تا از بعد از گذشت  2دوره آینده
جامجهانی 16 ،تیم جدید شانس حضور در باالترین
ســطح فوتبال جهان را داشته باشــند؛ اتفاقی که
انتقاداتیراهمبههمراهخودداشتهاست.
افزایش بیسابقه
در حالی  48تیمی شــدن جامجهانی روز گذشته
توسط فیفا به صورت رسمی اعالم شد که این اتفاق
در طول تاریخ بیســابقه بود .اولین دوره جامجهانی
درسال  1930با حضور  13تیم برگزار شد و بعد از آن
ازسال 1954جامجهانی با 16تیم پیگیری شد .چند
دوره بعد یعنی ازســال  1982جامجهانی با تصمیم
فیفا با  24تیم برگزار شد تا تیمهای بیشتری بتوانند
در این رقابتها حاضر شــوند .این تصمیم نیز فقط
16سال استوار ماند و از جامجهانی 1998بار دیگر این
رقابتها افزایش  8تیمی را به خود دید و از آن به بعد
جامجهانیباحضور 32تیمودر 8گروه 4تیمیبرگزار
شد .حاال آخرین تصمیم فیفا این رقابتها را با افزایش
 16تیمیهمراهکردهکهیکاتفاقبیسابقهاست.
نحوهبرگزاریمسابقات
جامجهانی  2026که هنوز میزبانش مشــخص
نشــده ،درحالی میزبان  48تیم از سراســر جهان
است که طبق اعالم فیفا تیمها در  16گروه  3تیمی
تقسیم میشــوند تا تعداد گروهها افزایش  2برابری
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داشته باشد .بدین ترتیب تعداد بازیها از  64بازی به
 80بازی افزایش پیدا خواهد کرد ،هرچند که تعداد
بازیهای هر تیم برای رسیدن به نیمهنهایی و فینال
مثل گذشته است .هر تیم در گروه خود  2بازی انجام
میدهد و ســپس  2تیم از گــروه  3تیمی به مرحله
حذفییعنییکشانزدهمنهاییمیرسندتادرنهایت
 16تیم برتر مسابقات برای رسیدن به مراحل باالتر
رقابتکنند.
سهمیههرقارهچندتیماست؟
بــا افزایش  16تیمــی تعداد تیمهــای حاضر در
جامجهانی طبیعی اســت که میزان سهمیه هر قاره
نیز افزایش یابد .طبق فرمول جدید که از جامجهانی
 2026اجرایی میشود ،اروپا  16تیم ،آفریقا  9.5تیم،
آســیا  8.5تیم ،آمریکای جنوبی  6.5تیم ،آمریکای
شمالی و مرکزی 6.5تیم و اقیانوسیه یک تیم سهمیه
حضور در جامجهانی را دارند .با این شــرایط به نظر
میرسد فرمول انتخابی جامجهانی در هر قاره نیز باید
توسطکنفدراسیونهمانقارهتغییرکند.
جامجهانیدیگررویانیست
بهنظرمیرسدباافزایشتعدادتیمهایجامجهانی،
تیمهای ضعیفتر نیز بتوانند شــانس زیادی برای
خود جهت صعود به این رقابتها قایل شوند .نزدیک
به  200کشــور عضو فیفا هســتند و برای صعود به
جامجهانی تالش میکنند و تقریبا یک چهارم آنها
در رویداد بزرگی مثل جامجهانی شرکت میکنند.
با فرمول جدید به نظر میرســد دیگر رســیدن به
جامجهانی برای هیچ تیمی رویا نیست .درواقع این
میتواندیکخبرخوشحالکنندهبرایایرانهمباشد
که با افزایش تعداد سهمیههای قاره آسیا به  8.5تیم

باشگاه پاناتینایکوس یونان در تالش است تا
در اسرع وقت مهاجم کلمبیایی خود را بفروشد
و انصاریفرد را جانشــین او کند .این باشــگاه
مطرح یونانی بعد از اینکه نتوانست با پانیونیوس
بر سر مبلغ رضایتنامه انصاریفرد توافق کند ،به
دنبال راه حلی جدید اســت تا این ستاره ایرانی
را بــه خدمت بگیرد .مســئوالن پاناتینایکوس
تمام تــاش خود را میکنند تــا از قید ویکتور
امپارمپو کلمبیایی راحت شــوند و با فروش او
کریم انصاریفــرد را جایگزیــن او کنند چون
نمیخواهند فرصت جذب انصاریفرد را از دست
بدهند .درحال حاضر المپیاکــوس و پائوک دو
مشتریسرسختانصاریفردهستند.

میتواند مثل آب خوردن مجوز حضور در جامجهانی
را بگیرد .ایران که تا به حال  4بار در جامجهانی حاضر
شــده و در صورت صعود به جامجهانی  2018برای
اولینباردردومیندورهپیاپیشرکتمیکندامابعید
به نظر میرسد با  48تیمی شدن جامجهانی کسی
دغدغهصعودبهاینمسابقاتراداشتهباشد.
موافقانومخالفان
با اینکه اکثر تیمهای درجه ســوم جهان فوتبال
از  48تیمی شــدن جامجهانی ابراز رضایت کردهاند
و حتی نفراتی مثل خوزه مورینیــو ،دیهگو مارادونا
و کارلس پویول با آن موافق بودهاند ،اکثر باشگاهها و
مربیان حرفهای فوتبــال جهان با این طرح مخالفت
کرده و جزو منتقدان آن محسوب میشوند .افزایش
تعداد بازیها و بیشتر شدن بازیکنان حاضر در جام
باعث شده تا باشگاهها از افزایش احتمال مصدومیت
بازیکنانشــان در جام و همچنین کوتاه شدن مدت
حضوربازیکناندراردوهایپیش فصلنگرانباشند.
افاضلی32:تیمبهترینتعدادبرای
جامجهانیبود
هومن افاضلی ،کارشناس فوتبال کشورمان درباره
 48تیمی شدن جامجهانی به «شهروند» میگوید:
«جامجهانیازلحاظمالیباطرحجدیدپیشرفتقابل
مالحظهای میکند و فیفا از این بابت سود خواهد برد.
کشورهایبیشتریحقپخشتلویزیونیراخریداری
کرده و تعداد توریســتها نیز افزیش پیدا میکند.
بههرحال گستره فوتبال در جهان نیز بیشتر میشود
اما از کیفیت فنــی و همچنین ســامت بازیکنان
نمیتوان این طرح را اتفاق مثبتی ارزیابی کرد .ارزش
جامجهانی پایین میآید و دیگر صعود به این رقابتها

نمیتواند هدف بزرگی باشد .قطعا تیمهای باشگاهی
اروپا از این اتفاق بیشــترین صدمه را میبینند چون
میزان مصدومیت و خســتگی در میان بازیکنان باال
میرود .در مجموع به نظرم همان 32برای جامجهانی
کافی بود ».وی درباره وضع فوتبال ایران بعد از اجرایی
شدن این طرح میافزاید« :دیگر از جامجهانی2026
صعودبهجامجهانینمیتواندهدفایرانباشد.تااالن
رسیدن به جامجهانی نیز دستاورد بزرگی محسوب
میشــود اما از 10ســال دیگر بایــد در جامجهانی
دستاورد مهمی داشته باشیم .شانس رسیدن  9تیم
آســیایی به جامجهانی دغدغه صعود برای ایران را
نزدیک به صفر میرساند .از سوی دیگر تعداد حضور
درجامجهانینیزنمیتواندبهاعتبارفوتبالیککشور
چیزیاضافهکند».
انقالب ادامهداراینفانتینو
به نظر میرسد رئیس ایتالیایی فیفا روی تغییرات
گســترده در فوتبال جهــان تأکید ویــژهای دارد و
همچنانبهطرحهایبعضاعجیبخودادامهمیدهد.
 48تیمی شدن جامجهانی بعد از ورود ویدیو چک به
فوتبال طرح دیگری بود که منتقدان زیادی را به خود
میدیداماجیانیاینفانتینوتوانستحرفخودراقبل
از اولین سالگرد حضورش در فیفا به کرسی بنشاند.
کارشناســان معتقدند که آرای اصلی اینفانتینو در
فیفا از کشــورهایی بوده که به دنبال افزایش شانس
خود برای حضــور در جامجهانی بودند و حاال رئیس
فیفا به نوعی با اجراییشدن این طرح حضور طوالنی
مدت خود در این سازمان را تا چند دوره آینده بیمه
کرده است.

پیروزی تیم پورعلیگنجی
بر یاران منتظری
آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر
را تیمهای االهلی و السد پنجشنبهشب برگزار
کردند که پژمان منتظــری در ترکیب االهلی
حضور داشــت و مرتضی پورعلیگنجی ،دیگر
مدافع ملیپوش ایرانی این مسابقه برای السد به
میدان رفت .نیمــه اول این بازی بدون گل تمام
شد اما در دقیقه  56مشعل قاسم توانست دروازه
االهلی را باز و السد این مسابقه را با برتری یک بر
صفر به سود خود تمام کند .یاران پورعلیگنجی
با کسب این پیروزی  37امتیازی شدند و در رده
دوم جدول لیگ ســتارگان قطر باقی ماندند و
جایگاه یازدهم و امتیــاز  14تیم منتظری هم
تغییرنکرد.

کیوسک
گاال مادرید

کریستیانو رونالدو جایزه بهترین بازیکن
سال  2016را از فیفا دریافت کرد

روزنامه اســپانیایی مــارکا با خوشــحالی از
افتخارات فــردی فراوان رئالمادرید در مراســم
دیشب انتخاب بهترینهایسال  2016فوتبال
دنیا ،تیتر «گاال مادرید» را روی جلد برد .گاال ،نام
کالسیک جایزه ساالنه فیفاست و گاال مادرید به
دلیل همآوایی با ترجیعبند ســرود رئال با عنوان
«هاال مادرید» (درود بر رئال) انتخاب شده است.

دردسرهای رأی
کیروش به مسی
شهروند| مراســم معرفی بهترینهای دنیای فوتبــال در سال 2016
فیفا از ســاعت  ۲۱دوشنبه شــب گذشــته با حضور چهرههای مطرح و
شناخته شــده جهان فوتبال در شهر زوریخ ســوییس برگزار شد و آرای
کاپیتانهاوسرمربیانتیمهایملیتاثیری۵۰درصدیدرتعیینبرندگان
داشت۵۰ .درصد دیگر آرا به عموم مردم و رأی آنها از طریق اینترنت و البته
خبرنگارانورزشیبرجستهبینالمللیاختصاصداشت.مهمترینحاشیه
اینمراسمهمغیبتبازیکنانبارسلونابودکهباعصبانیتجیانیاینفانتینو
رئیس فیفا همراه شد .بارساییها به خاطر در پیش بودن بازی حساس در
جام حذفی قید حضور در این مراسم را زدند.
برترینهایسالفیفا
در حالی که زینالدین زیدان سال پرفروغی را با رئالمادرید سپری کرده
بودوفرناندوسانتوسسرمربیتیمملیپرتغالهمدرمیانشگفتیهمگان
این تیم را قهرمان رقابتهای یورو  ۲۰۱۶کرد ،عنوان مربیســال فیفا به
کلودیو رانیری سرمربی لسترسیتی رسید .او جایزهاش را از دیگو مارادونا
دریافتکرد.دربخشمعرفیبهترینهواداراننیزتیمهایدورتموندآلمان
و لیورپول انگلیس توانستند این عنوان را از آن خود کنند .فیفا عنوان جایزه
بازی جوانمردان ه سال را به نماینده آمریکای التین اهدا کرد .باشگاه اتلتیک

ناسیونال که جام قهرمانی خود را به باشــگاه چاپه کوئنسه اهدا کرده بود
برنده جایزه جوانمردانهسال  ۲۰۱۶شد .فیفا در این مراسم کلیپی از تیم
چاپه کوئنسه پخش کرد و سقوط هواپیمای حامل این تیم را غم انگیزترین
اتفاقسال نامید .موحد فیض سوبری که در لیگ مالزی گل زیبایی را به ثمر
ل سال اهدا
رسانده بود جایزه پوشکاش را که بهطور معمول به زیباترین گ 
میشــود ،به خود اختصاص داد .او جایزهاش را از رونالدوی مشهور برزیلی
گرفت.گابریلباتیستوتامهاجممشهورودوستداشتنیسابقآرژانتینهم
جایزهبهترینبازیکنسالفوتبالجهانرابهکارلیلویدآمریکاییاهداکرد.
رونالدو:حقبهحقداررسید
با کسب عنوان بهترین بازیکنســال فیفا ،میتوانسال  2016راسال
رونالدو در دنیای فوتبال نامید .رونالدو سال 2016را با کسب چندین جایزه
فردی و تیمی باارزش به پایان رســاند .ازجمله توپ طالی مجله فرانس
فوتبال،بازیکنسالفیفا،توپطالیجامباشگاههایجهان،بهترینبازیکن
یوفا ،بهترین بازیکن گلوب ساکر و چندین جایزه فردی دیگر .او با پرتغال در
اینسال قهرمان یورو شد و با رئال به قهرمانی چمپیونزلیگ و جامجهانی
باشگاهها رســید .مهاجم پرتغالی درســال 2016در 58بازی 55گل زد.
رونالدو بعد از کسب این افتخار جدید هم گفت« :سال فراموش نشدنی از
نظر فردی و تیمی بود .بهترین دوران فوتبالم پس از پیوستن به رئالمادرید
و همچنین تیمملی پرتغال که نمیتوانم فراموشش کنم را تجربه میکنم.
شک و تردیدهایی نسبت به تواناییهایم و کمپینهایی بر ضد من در داخل

افت فوتبال میالن
و خارج از دنیای فوتبال وجود داشت .آنها میخواستند از همه طرف به من
ضربهبزنند.ایناتهاماتمراآزردهخاطرکردوناراحتشدمامادرنهایتحق
بهحقداررسید».
توضیحکیروشبرایرونالدو
چیا فوادی سردبیر سایت برنامه نود در این مراسم حضور داشت .او برای
انتخاب بهترین بازیکن به رونالدو ،مسی و گریزمان و برای جایزه بهترین
مربی به ترتیب به کلوپ ،رانیری و ســیمئونه رای داد .کارلوس کیروش
ســرمربی تیمملی ایران هم آرای خود برای بهترین بازیکن را به ترتیب به
مسی ،رونالدو و سوارز داد و در بخش بهترین مربی گواردیوال ،سیمئونه و
یورگن کلوپ اسامی انتخاب شدهاش بودند .سیدجالل حسینی ،کاپیتان
تیمملی با نظر کیروش هم در این رایگیری شرکت داشت .رونالدو،مسی
و نیمار  3بازیکن منتخب او بودند و سیمئونه ،گواردیوال و رانیری مربیانی
که کاپیتان تیمملی به آنها رأی داد .البته رای ندادن کیروش به رونالدو و
سانتوسسرمربیتیمملیپرتغالکههموطناناوبهحسابمیآیندبازتاب
بسیار زیادی در رسانههای دنیا داشت .تا جایی که او مجبور شد در صفحه
فیسبوکش به این جنجالها پاســخ بدهد و بگوید که انتخابهایش را با
مشورت 16مربیلیگبرتریفوتبالایرانانجامدادهاست.

روزنامه ایتالیایی «گاتزتادلواســپورت» مانند
بیشــتر چند روز اخیر به اوضاع و احوال تیمهای
شــهر میالن پرداخته است .پریســیچ از اینتر و
الپادولو از میالن درحال پیانو زدن دیده میشوند
و به کنایه از آنها بهعنوان رهبران هنری 2تیم شهر
یادشد.

