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اخبار

مهاجم راپیدوین
در تمرین پرسپولیس

یک مهاجم اس��پانیایی برای پیوس��تن به
پرسپولیس در تمرینات این تیم شرکت کرد.
تومی کورهآ ،بازیکن تیم راپیدوین در تمرینات
پرسپولیس حاضر ش��د .این مهاجم  32ساله
س��ابقه بازی در تیمهای تندری��ف ،لوگرونف،
رایندورف و . . .را دارد و از سال  2015در راپید
بازی میکند .تونی یک مهاجم نوک اس��ت و
 32س��ال دارد و برانکو او را برای حل مش��کل
گلزن��ی تیم به جمع نفرات خ��ود اضافه کرده
اس��ت .اگر این بازیکن نظ��ر برانکو را به خود
جلب کند خرید بعدی پرسپولیسیها خواهد
بود .س��رمربی پرسپولیس که در ابتدای فصل
اس��تخدام بازیکن خارج��ی را به دیگر اعضای
باشگاه سپرده بود این بار خود دست به کار شده
و مس��تقیما تومی را برای حضور در تمرینات
ب��ه ایران دعوت کرده اس��ت .در صورت عقد
قرارداد با این مهاجم  ١٨٦سانتیمتری گلزن،
تومی دومین اسپانیایی لیگ برتر بعد از مانوئل
فرناندز ،س��نگربان ماشینس��ازی خواهد بود.
تومی چپپا برای حضور در پست مهاجم نوک
و س��ایه مد نظر برانکو اس��ت .او در دسته اول
اتریش در  ٩٨بازی  ٤٣گل زده و  ٢١پاس گل
داده و در بوندسلیگای اتریش در  ٦٥بازی ١٧
گل و  ٩پاس گل در کارنامه دارد.

مجیدی و حاجمحمدی
خروجیهای قطعی استقالل

 2بازیکن اس��تقالل در نیمفصل دوم جایی
در این تیم نخواهند داشت .امین حاجمحمدی
و میث��م مجیدی ظاه��را در ادامه فصل جاری
نمیتوانند در استقالل حضور داشته باشند .گویا
مسؤوالن استقالل روی جدایی این دو بازیکن
به نتیجه رسیدند و عمال میثم مجیدی و امین
حاجمحمدی در لیست خروجی استقالل قرار
دارند .باش��گاه استقالل به این دو بازیکن اعالم
کرده است به باشگاههایی که آنها را میخواهند،
اطالع دهند تا مذاکرات در سطح مدیریتی انجام
شود .ظاهرا اس��تقاللیها نمیخواهند ماجرای
آرش افش��ین دوباره تکرار ش��ود و بازیکنی با
گرفتن رضایتنامه بتواند براحتی به تیم دیگری
برود و در این میان به باش��گاه استقالل چیزی
نرسد .به این ترتیب جدایی امین حاجمحمدی
و میثم مجیدی از استقالل قطعی است .هرچند
گفته میشود هر دوی این بازیکنان رضایتنامه
خود را از استقالل خواستهاند و چندان تمایلی
به ماندن در این تیم ندارند.

 ۲شرط برای صدور کارت بازی
رفیعی در پرسپولیس

رئیس کمیته نقلوانتقاالت سازمان لیگ اعالم
کرد :برای حضور سروش رفیعی در تیم جدیدش
 2ش��رط وج��ود دارد .فریب��رز محم��ودزاده در
گفتوگو با فارس ،درباره حضور سروش رفیعی در
پرسپولیس گفت :درباره این بازیکن فقط میتوانم
 2جمله بگویم؛ اول اینکه مس��تندات به صورت
کتبی و رس��می مبنی بر پایان خدمت سربازی
س��روش رفیعی در تراکتورسازی باید به سازمان
لیگ ارائه شود و اعالم پایان خدمت او در رسانهها
برای ما مالک عمل نیست .دوم هم اینکه باشگاه
جدید این بازیکن باید مستندات ثبت قراردادش
را به ما ارائه کند تا مشخص شود این قرارداد قابل
ثبت هست یا نه .وی افزود :جز این دو مورد من
هیچ اظهارنظر دیگری در رسانهها نکردهام و هیچ
صحبت دیگری هم ندارم.

چهارشنبه  22دی 1395

یادداشت

به بهانه استعفاهای نمایشی و پرتعداد کیروش

چوپان گرگگو

مهدی طاهرخانی :ک��یروش پیشدرآمد کارش
را ب��ا اس��تعفا در فوتبال ای��ران آغاز ک��رد .زمان
دقیقش همان بار نخس��ت بود که مطرح شد به
عنوان سرمربی تیمملی فوتبال ایران انتخاب شده
است اما بعدا یک ایمیل فرستاد و گفت :ببخشید
م��ن نمیآیم .نطفه این ق��رارداد با همین ایمیل
استعفاگونه بسته شد .او به ایران آمد .به جامجهانی
 2014صعود کرد و در حالی که صریحا میگفت
بعد از جامجهانی از ایران میرود ماند و قراردادش
را با وعده همین مدیران پولدار تمدید کرد .او ماند
چرا که سالح خوبی را در دست داشت .محبوبیت
بین مردم از یکسو و نتایج قابل قبول با تیمملی
از سوی دیگر موجب شده بود هر بار که مشکلی
پیش میآید با سالح اس��تعفا سراغ نزاع با طرف
مقابل برود .البته باید منص��ف بود و اقرار کرد در
بسیاری از موارد او محق بود اما تکرار این استعفاها
حاال فضای دیگری را خلق کرده اس��ت .کیروش
بع��د از اختالفنظر با برانکو ح��اال مجددا گزینه
استعفا را مطرح کرده تا تن هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال و رئیس فدراسیون بلرزد .او هر بار با حریفی
که احساس میکند مقابلش برنده میشود حربه
اس��تعفا را پیش میکشد .با همین روش دبیرکل
فدراس��یون فوتبال را چنان سرکوب کرد که حاال
اصال مشخص نیست علیرضا اسدی دقیقا چه کاره
فدراس��یون است اما وقتی یکی مثل علی کریمی
با سطح محبوبیت بس��یار باال به او گیر میدهد،
کیروش حتی یک بار ه��م جوابش را نمیدهد،
چون میداند حریف در بازار محبوبیت اگر بیشتر
از او نباشد کمتر هم نیست.
اینب��ار ه��م گزینه اس��تعفا روی می��ز آمده
اس��ت .این خبر برای امروز و دیروز نیست .زمان
دقیقش مرب��وط به اواخر هفته قبل اس��ت ،روز
چهارش��نبه .همان روزی که اعالم شد کادر فنی

با رای قاطع اعضای فیفا ،رقابتهای جامجهانی
از سال  2026با  48تیم برگزار خواهد شد.
در حالی ک��ه مخالفتهای زیادی از س��وی
فوتبالدوس��تان و ب��زرگان فوتبال ب��ا برگزاری
جامجهانی با  48تیم ابراز شده بود ،در نهایت در
رایگیری که در شورای  37نفره فیفا برگزار شد،
تصویب شد جامجهانی از سال  2026با  48تیم
برگزار شود.
طبق جزئیات منتشرش��ده ،قرار اس��ت این
رقابته��ا از س��ال  ،2026در  16گروه  3تیمی
برگزار شود که بدین ترتیب تعداد گروهها  2برابر
خواهد شد و از هر گروه  2تیم برتر به دور حذفی

چرا رونالدو بهترین است؟

را مرخ��ص ک��رده تا به تهران بیاین��د اما مهدی
ت��اج از تهران برایش پیغام فرس��تاد حق این کار
را نداری .کیروش که نمیخواست جواب منفی
از تهران بش��نود همان روز سراغ کیفش رفت و
برگه اس��تعفا را درآورد .تاج همه تالشش را کرد
تا مانع این کار شود و حتی شخصا به آنجا رفت.
مطابق انتظار هیاترئیسه فدراسیون جلسهای را
برگزار کرد و همه اعضا متفقالقول گفتند اجازه
خروج کیروش را نمیدهیم .تیم تنها چند گام تا
جامجهانی روسیه فاصله دارد و کسی نمیخواهد
با خروج کیروش این ریس��ک بزرگ را مرتکب
شود .س��رمربی کهنهکار پرتغالی هم دندان این
طرفیها را خوب ش��مرده ،حتی عصبکشی هم
کرده است.
میدانستیم آخر داستان چیست .از همان روز
اول .هیاترئیسه شرایط قرارداد را مطرح میکند
و طبق آن اجازه خ��روج را نمیدهد .از آن طرف
ه��م کیروش چند بیانیه میدهد و میگوید باید
به من به صورت کتبی قول بدهید دیگر برانکو در
کارم دخالت نمیکند یا اینکه دست کم شما را به
روح اجدادتان یک بازی تدارکاتی برای بهترین تیم
آسیا مهیا کنید! احتماال فدراسیون در اجرای اولی
موفق عمل میکند اما درباره دومی بس��یار بعید
است تاج و دوستانش کشور مستقلی را در جهان
برای بازی با ما پیدا کنند .کیروش تا حدودی حق
دارد .منهای کار آماتورش درباره اخراج محترمانه
 7ملیپوش پرس��پولیس که به گون��های گل به
خودی محس��وب میش��د ،او درباره لجس��تیک
ضعیف تیمملی حق دارد .فدراسیون فوتبال دست
آخر نتوانس��ت یک حری��ف تدارکاتی خوب برای
تیممل��ی در دوبی مهیا کند و همین انفعال صبر
هر مربیای را لبریز میکند.
ب��ا ای��ن وجود ذه��ن جامع��ه فوتبال��ی ما از

ش��نیدن یک خبر تکراری،خس��ته ش��ده است.
کیروش میرود؛ قسمت صدم! یک بازی کشدار
و خس��تهکننده که ش��اید این بار م��ردم و حتی
دوستداران سرمربی تیمملی آرزو میکردند کاش
پایانش با دفعات قبل متفاوت باشد.
کیروش مرد ناراس��تی نیس��ت .او را چوپان
دروغگو دانستن کمی غیرمنصفانه است .او چوپانی
است که گرگ را بدرستی دیده و هیچ وقت دروغ
نمیگوید؛ گرگ میآید .اتفاقا گرگ پش��ت گله
منتظر نشسته تا با ضعف این آبادی ،نسخه همه
را یکجا بپیچد اما مس��اله این اس��ت که عالوه بر

با رأی قاطع شورای فیفا

جامجهانی فوتبال  48تیمی شد

صعود خواهد کرد .بدین
ترتیب تعداد بازیها از
 64بازی ب��ه  80بازی
افزایش پیدا خواهد کرد،
هرچند تعداد بازیهای
هر تیم برای رسیدن به
نیمهنهایی و فینال مثل
گذشته است.
جال��ب اینکه در دور گروه��ی اگر یک بازی

مس��اوی ش��ود ،کار
ب��ه پنالتیها کش��یده
خواهد شد؛ به عبارتی
در ای��ن مرحله دیداری
که به تساوی بینجامد
نخواهیم داشت.
در دوره��ای بعدی
نی��ز اگ��ر کار در وقت
قانونی به تساوی کشیده ش��ود ،بالفاصله برنده

چوپان ،حاال همه مردم شهر هم کنار گله هستند
و الزم نیست چوپان مرتب هی بگوید گرگ ،گرگ.
او دروغ نمیگوید اما مس��اله این است که در
عصر فعلی هم��ه گرگ را میبینند .بهتر اس��ت
کیروش این بار دیگر برای گرفتن امتیاز از گرگ
چیزی نگوید .اگر واقعا هم قصد ترک اینجا را دارد
یک بار برای همیش��ه روی رفتنش مصر باشد .ما
میدانیم او هم میداند س��قف مدیریت فوتبال ما
این اس��ت .شاید توانایی س��اکت کردن مخالفان
را داش��ته باش��ند اما خبری از پول بموقع و بازی
تدارکاتی خوب نیست .دستکم فعال نیست.
با پنالتیها مش��خص خواهد شد و  2وقت اضافه
نخواهیم داش��ت .تنها در نیمهنهایی و فینال2 ،
وقت اضافه در صورت مساوی شدن بازی در وقت
قانونی منظور خواهد شد.
سهمیه قارهها در جامجهانی  ۴۸تیمی نیز به
این صورت خواهد بود:
اروپا  ۱۶تیم
آفریقا  9/5تیم
آسیا  8/5تیم
آمریکای جنوبی  6/5تیم
آمریکای شمالی و مرکزی  6/5تیم
اقیانوسیه یک تیم

کیوسک
مارکا

گاال مادرید

موندودپورتیوو

آنها در جشن حضور نداشتند

اسپورت

آنها شایسته بیش از این بودند

آ.اس

کریستیانو بهترین است

پورقاز به تیم فوتبال سایپا پیوست

مدافع نیمفص��ل اول تیم فوتبال اس��تقالل
خوزستان به تیم س��ایپا پیوست .عزتاهلل پورقاز
ک��ه در نیمفص��ل اول مس��ابقات لی��گ برتر در
تیم اس��تقالل خوزس��تان بازی میک��رد ،بعد از
عملی نش��دن تعهدات مالی این باشگاه ،از جمع
آبیپوشان خوزستانی جدا شد و به باشگاه سایپا
پیوست .رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه سایپا با
تایید این مطلب به مهر ،گف��ت :تا االن عالوه بر
پورق��از  4بازیکن جدید دیگ��ر یعنی حامد لک،
محمدرضا خلعتبری ،محمدرضا سلیمانی و ایوب
کالنتری را گرفتهایم.

هافبک رئالمادرید
در تیم قوچاننژاد

باشگاه هیرنوین هلند از جذب هافبک -مهاجم
ج��وان تیم رئالمادرید اس��پانیا خبر داد .مارتین
اودگارد ،بازیکن  18ساله و نروژی تیم رئالمادرید
پس از مذاکره فش��رده سران باش��گاه هیرنوین
هلن��د با همتایان خود در این تیم اس��پانیایی به
جمع یاران رض��ا قوچاننژاد پیوس��ت .اودگارد
که در ط��ول فصل جاری اللیگای اس��پانیا یک
بار از س��وی زینالدین زیدان ،سرمربی فرانسوی
رئالمادرید به میدان رفته بود تا پایان فصل جاری
هلند برای هیرنوین بازی خواهد کرد .این بازیکن
جوان نروژی توانمندی بازی در  2پست هافبک
هجومی و خط حمله را دارد و ارزشمندترین خرید
زمستانی تیم هیرنوین هلند محسوب میشود.

ب�ن هی�وارد 2016 :را بای��د اوج افتخارات
رونالدو ،فوقس��تاره پرتغالی بدانیم .س��تاره
پرتغال��ی موفق ش��د ه��م در رده ملی و هم
عرصه باش��گاهی در اروپا تاجگذاری کرده و
همه عناوی��ن فردی و گروه��ی را مال خود
کند .پس بسادگی باید کریستیانو را بهترین
بازیکن جهان در س��ال  2016دانست و این
جوایز ،پاداش بهترین سال دوران حرفهای او
بوده اس��ت .سال گذشته که او رقابت کسب
عنوان بهترین بازیکن جهان را به مسی واگذار
کرد ،بعضی بر آن بودند که دیگر رونالدو را در
مراسم اهدای جایزه بهترین بازیکن نخواهیم
دید اما شماره  7پرتغال و رئالمادرید یک بار
همگان را وادار به اعتراف به اشتباه خود کرد.
رونال��دو در س��ال  2016ه��م در رده
ملی و هم باش��گاهی موفق به کسب عنوان
قهرمانی در مهمترین تورنمنتهای قاره سبز
ش��د و هتتریک تاثیرگذار او در فینال جام
باش��گاههای جهان ،س��ومین جام را در یک
سال به کارنامه مربیگری زیزو اضافه کرد.
اما بدون شک قهرمانی با پرتغال در اروپا
را میتوان مهمترین نقطه کارنامه او در یک
سال گذشته دانس��ت CR7 .قرارداد خود را
با کهکش��انیها را تا سال  2021تمدید کرد.
زمان��ی که حین تمدید قرارداد ،از او در مورد
بهتری��ن لحظ��ه دوران ورزش��یاش از زمان
جدای��ی از من یونایتد و پیوس��تن به جمع
کهکش��انیها در س��ال  2009پرسیده شد،
رونالدو اینگونه پاس��خ داد« :معتقدم س��ال
 2016بهتری��ن س��ال دوران ورزش��ی من،
چ��ه از لحاظ فردی و چ��ه از نظر تیمی بود.
قهرمانی در یورو یکی از درخشانترین نقاط
دوران حرفهای من بود و البته نباید قهرمانی
در لیگ قهرمانان اروپا ب��ا رئالمادرید را نیز
فراموش کرد که من موفق به کس��ب عنوان
بهترین گلزن و بهترین بازیکن هم شدم».
با گل ش��دن ضربه پنالت��ی رونالدو برابر
اتلتیکومادری��د در فینال سنس��یرو ،س��ند
یازدهمی��ن قهرمانی قوهای س��پید در اروپا
امضا ش��د و اگرچ��ه رونال��دو در اوایل دیدار
فینال یورو برابر فرانس��ه به علت مصدومیت
زمین را ترک ک��رد اما هرگز نمیتوان نقش
پررن��گ او را در دیداره��ای پرتغ��ال براب��ر
کرواسی ،مجارس��تان و ولز نادیده گرفت .با
وجود مصدومیت شدید ،رونالدو خیلی زود از
رختکن به نیمکت پرتغال بازگشت و بسیاری
از بازیکن��ان از جمل��ه «ادر» زننده تنها گل
پرتغال در فین��ال اعتراف کردند حس پیروز
ش��دن توس��ط رونالدو در آنها به وجود آمده
است.
پ��س باید اعت��راف ک��رد الیقترین فرد
برای کس��ب عنوان بهتری��ن بازیکن جهان
در س��ال  ،2016چه از لحاظ تیمی و چه از
لحاظ فردی رونالدو بوده اس��ت و این جایزه
را میتوان به مثابه پاداش��ی برای این س��ال
پرافتخار قلمداد کرد.
تنه��ا  2روز بع��د از رونمایی توپ طالی
فرانسفوتبال در اس��تادیوم سانتیاگوبرنابئو،
قب��ل از دیدار برابر گرانادا که با برتری پرگل
کهکشانیها و البته گلزنی  CR7همراه بود،
ح��اال یک جای��زه مهم دیگر به کلکس��یون
افتخارات و البته موزه او در مادیرا اضافه شد.
با توجه به صدرنشینی لوس بالنکوس در
اللیگا و ثبت رکورد  39بازی بدون شکست،
به نظر میرسد میتوان س��ال  2017را نیز
فصلی ش��یرین ب��رای رونالدو تص��ور کرد و
بلندپروازیه��ای پرتغ��ال نی��ز همچنان با
کاپیتان کریستیانو ادامه خواهد داشت.
خبر

دلیل کیروش
برای رأی دادن به لیونل مسی

پرس��پولیس با آمدن رفیع��ی در آرایش خود
تغییرات اساس��ی به وجود م��یآورد و به ترکیب
ایدهآل خود میرسد .بمب بزرگ فصل جابهجایی
تابس��تانی را پرس��پولیس ترکاند .با وج��ود آنکه
استقالل رفیعی را میخواست و تراکتورسازی هم
نهایت تالش خود را برای نگه داش��تن این بازیکن
به کار ب��رد اما در نهایت س��روش رفیعی تصمیم
گرف��ت به خاطر عالقه زیادی که به پرس��پولیس
داش��ت پیراهن سرخپوشان پایتخت را بر تن کند.
با آمدن رفیعی ،برانکو در ترکیب تیمش تغییر به
وجود خواه��د آورد .به احتمال خیل��ی زیاد او در
میانه میدان از محسن مس��لمان ،سروش رفیعی
و کمالالدین کامیابینیا اس��تفاده میکند .برانکو
با آمادگی باالیی که رامین رضایی��ان دارد او را در
سمت راست به میدان میفرستد تا ماهینی در خط
دفاعی یا س��مت چپ و به جای محسن ربیعخواه
به میدان رود ،البته این احتمال هم زیاد اس��ت که
او محمد انصاری را در سمت چپ به بازی گیرد تا
ماهینی زوج سیدجالل در خط دفاعی شود.
■■پست دیگری که پرس�پولیس نیاز به جذب
بازیکن دارد

پرس��پولیس با وجود ج��ذب  2بازیکن خوب
هنوز به فعالیت در فصل جابهجایی زمستانی نیاز

ترکیب پرسپولیس با آمدن رفیعی

جای یک نفر تنگ شد

دارد .سامان نریمانجهان
و س��روش رفیع��ی 2
بازیکنی هس��تند که در
فصل جابهجایی زمستانی
راهی سرخپوشان پایتخت
ش��دند .با وج��ود جذب
ای��ن دو بازیک��ن خوب
به نظر میرس��د فعالیت
سرخپوش��ان در فصل جابهجایی زمس��تانی ادامه
داشته باشد .یکی از مشکالت اصلی سرخپوشان در
نیم فصل نخست فرصتهای زیادی گلزنی بود که
مهاجمان این تیم از دست میدادند .مهدی طارمی
از روزه��ای اوج خود فاصله گرفت��ه و فرصتهای
زیادی را از دست میدهد .علی علیپور هم با وجود
آنکه دوندگی باالیی دارد اما نشان داده تمامکننده
خوبی نیس��ت و از طرف دیگ��ر هم پریموف اصال
نش��انههای یک مهاجم خوب و حتی متوس��ط را
ندارد .برانکو بخوبی متوجه مش��کل تیمش ش��د.
این مربی کروات جذب یک مهاجم خارجی خوب
را در دس��تور کار خود قرار داده و مدیران باش��گاه

پرسپولیس نهایت تالش
خود را ب��ه کار گرفتهاند
تا در روزه��ای باقیمانده
از فصل جابهجایی با یک
مهاج��م خ��وب خارجی
ق��رارداد امض��ا کنن��د.
گادوین منشا گزینه مورد
عالق��ه برانکو اس��ت اما
پیکان تاکید کرده این بازیکن خوب خود را نخواهد
فروخت و پرسپولیسیها باید به دنبال جذب بازیکن
دیگری باشند .پرسپولیس با آمدن نریمانجهان و
رفیعی بدون شک هجومیتر از قبل خواهد بود اما
به یک تمامکننده خوب و قهار نیاز دارد که بخوبی
از فرصتهای به دست آمده استفاده کند.
■■معمای یک جای خالی

با جذب س��روش رفیعی پرسپولیسیها فقط
میتوانند یک بازیک��ن دیگر جذب کنند .با توجه
به جدایی عالیش��اه ،نوراللهی و گولچ پرسپولیس
 3ج��ای خالی داش��ت .با ح��ذب نریمانجهان و
رفیعی پرسپولیس هماکنون یک جای خالی دیگر

دارد .برخالف اخبار منتشره ،محمدامین آرامطبع
در لیس��ت خرید علی دایی نیست .شهاب کرمی
و ش��ایان مصلح به عنوان گزینهه��ای برانکو برای
هافبک دفاعی و دفاع چپ هستند .البته آرامطبع
پشیمان شده و قصد ماندن دارد .این درحالی است
که پرسپولیس به جای گولچ هنوز مدافعی جذب
نکرده و همچنان قرارداد پلی یانس��کی نیز فس��خ
نش��ده ،این بازیکن برای فسخ قراردادش همکاری
الزم را نداش��ته و خواهان دریافت یک سال و نیم
باقیمان��ده از قراردادش اس��ت .برانک��و خلیلزاده
و پراهی��چ را برای خرید در پس��ت دفاع میانی به
باشگاه معرفی کرده ،پراهیچ هنوز به ایران بازنگشته
است .سپاهان نیز همچنان بشدت مخالف جدایی
خلیلزاده است و برانکو در پس پرده در حال رایزنی
با ایگور پراهیچ اس��ت .رحیم زهیوی بهرغم عالقه
برای حضور در پرس��پولیس به تیم الشحانیه قطر
پیوست ،چرا که برانکو تمایلی به جذب وی نداشت.
در کل اکنون پرسپولیس تنها یک جای خالی دارد
و برای هافبک دفاعی و دفاع هنوز بازیکنی جذب
نش��ده و با این ش��رایط احتمال جذب مهاجم نیز
بسیار ضعیف است .باید دید باشگاه پرسپولیس و
برانکو ایوانکوویچ چگونه با چالش نبود جای خالی
برای جذب بازیکن برخورد خواهند کرد.

روزنامه اسپانیایی از دلیل رای دادن سرمربی
تیمملی فوتبال ایران به مهاجم بارسلونا نوشت.
به نقل از آ.اس ،مثل همیش��ه برخی رایهای
ت��وپ ط�لا ی��ا  The Bestجنجالبرانگی��ز
میش��وند ،آخرین آنها رای کارلوس کیروش
بود که  5امتیاز به لیونل مس��ی داد .سرمربی
تیمملی ایران کریستیانو رونالدو ،هموطن خود
را در جایگاه دوم قرار داد و لوییس س��وارس را
به عنوان نفر سوم برگزید .کیروش در سالهای
 ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۰س��رمربی رونالدو در تیمملی
پرتغ��ال بود و به همین خاطر رای نخس��ت او
به مسی جنجالبرانگیز شد .سرمربی پیشین
رئالمادرید مجبور شد در این باره توضیح دهد.
او در صفحه ش��خصیاش در فیسبوک نوشت:
برای اینکه این ابهام رفع ش��ود باید بگویم این
رای از میان سرمربیان  ۱۶تیم باشگاهی ایران
به دس��ت آمده اس��ت .کیروش پ��س از این
بالفاصله متن دیگری را منتشر کرد و به مهاجم
پرتغالی به خاطر کس��ب جایزه The Bestو
فرناندو س��انتوس (س��رمربی پرتغال) تبریک
گفت .س��انتوس در میان  3نام��زد نهایی قرار
داشت اما جایزه بهترین سرمربی سال به کلودیو
رانیری رسید.

