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فرناندو سانتوس پرتغالي تيم ملي
كشورش را براي اولينبار بهعنوان
قهرماني رقابتهاي جام ملتهاي اروپا
رساند و زينالدين زيدان فرانسوي هم
كه با رئالمادريد درخشيد اما اين كلوديو
رانيهري ايتاليايي بود كه مربي برتر سال
شناخته شد
پيشتازي يك آسيايي در ميان گلزنان

يك جايزه ويژه در انتخابات هفته پيش كه برنده غيرمنتظرهاي
داشت ،مربوط به قسمت زيباترين گل سال شد كه نام ستاره
افسانهاي سابق فوتبال مجارستان جايزه فرانس پوشكاش نامگذاري
شده است و اين بار رأي دهندگان فيفا آن را به يك بازيكن گمنام
آسيايي واگذار كردند ،اين بازيكن اهل مالزي و نامش موحد فيضي
سوبري است كه در يك بازي ليگ مالزي از فاصلهاي حدود 30متر با
ضربه آزادي كاتدار كه بسيار پيچيد و از تير يك به سمت «ورودي»
تير  2رفت و دروازه را گشود ،گلزني كرد .شايد اين مالزيايي زماني
كامل شد كه تنديس افتخاري وي را رونالدوي برزيلي (كه بسيار چاق
شده) به وي اهدا كرد.

يك قهرمان فروتن

جايزه بازي جوانمرادنه بيشتر به تيم كلمبيايي اتلتيك ناسيونال اهدا
شد زيرا اين تيم وقتي هواپيماي حامل نفرات چاپه كوئنسه برزيل
تيم رقيبش در فينال «جام سودآمهريكانا» سقوط كرد و تمام نفرات
اين تيم به كشتن داد در حالي كه قانونا بايد تيم برنده و فاتح اين
عنوان شود .جام را با فروتني هر چه بيشتر به تيم ويران شده چاپه
كوئنسه و هواداران عزادار آن واگذار كرد و فيفا و فدراسيون فوتبال
آمريكا جنوبي درخواست كرده رقيب را قهرمان اعالم كنند و آنها
بيشتر چنين كردند.

آراي نهايي  10بازيكن برتر سال از نگاه فيفا

1ـ كريستيانو رونالدو از پرتغال با  34/54درصد آرا
2ـ ليونل مسي ازآرژانتين با  26/42درصد آرا
3ـ گريزمان از فرانسه با  7/53درصد آرا
4ـ نيمار از برزيل با  6/23درصد آرا
5ـ لوييس سوارس از اروگوئه با  5/11درصد آرا
6ـ گرت بيل از ولز با  4/63درصد آرا
7ـ رياض محرز از الجزاير با  2/20درصد آرا
8ـ جان لويين بوفون از ايتاليا با  1/15درصد آرا
9ـ آندرس ايني يستا از اسپانيا با  1/69درصد آرا
10ـ توني كروس از آلمان با  1/25درصد آرا
كيروش توضيح داد:

راي مربيان ايران به «مسي»

با اين كه انتظار ميرفت كارلوس كيروش سرمربي پرتغالي تيم ملي
ايران در انتخابات ساالنه فيفا به هموطنش كريس رونالدو راي بدهد
كه سال پرباري را در باشگاه رئالماريد و تيم ملي پرتغال سپري كرد
ولي ليونل مسي آرژانتيني را درصدر فهرست سه نفري خود قرار

داد و رونالدو را هم دوم دانست و لوييس سوارس اروگوئهاي را نيز
سومين فوتباليست برتر سال دانست .كيروش البته در فيس بوك
خود متذكر شده كه به رسم سالهاي اخير راي خود را بر اساس
معدل راي گيري از سرمربيان تيمهاي  16گانه ليگ برتر ايران اعالم
كرده و به واقع نظر آنها را به فيفا ابالغ كرده نه لزوما نظر خودش را در
عين حال كيروش پس از پيروزي هفته گذشته رونالدو در مراسم
موسوم به «گاال» پيام تبريكي براي او فرستاد.

سيد جالل حسيني به رونالدو راي داد

سيد جالل حسيني كه از سوي كارلوس كيروش به سبب كاپيتاني
تيم ملي ايران در ساليان اخير اين تيم به فيفا معرفي شد و از اين بابت
به آندو تيموريان رجحان داده شده بود و در نتيجه حق اعالم راي
در مورد انتخاب بهترينهاي سال فوتبال جهان را داشت  ،كريس
رونالدوي پرتغالي را در صدر فهرست خود قرار داد و اين نتيجه در
پيروزي جديد اين مهاجم پرتغالي در انتخابات فيفا سهيم شده است.
سيد جالل ،ليونل مسي را هم در رده دوم و نيمار را سوم دانست
و در قسمت مربيان راي كاپيتان پرسپوليس به سيمئونه سرمربي
آرژانتيني اتلتيكو مادريد داده شد و پپ گوارديوال و كلوديورانيهري
در فهرست وي در ردههاي دوم و سوم مربيان نشانده شدند.

ساير جوايز

*عنوان بازيكن برترين سال نصيب كارلي لوير از آمريكا شد .
* فالكائو فوق ستاره ديرپاي فوتبال برزيل جايزه يك عمر
دستاوردهاي ورزش را از فيفا گرفت.
جايزه ويژه فيفا هم به هواداران دورتموند آلمان و ليورپول انگليس
تعلق گرفت زيرا به اعتقاد اين نهاد شايستهترين رفتارها را در سال
سپري شده داشتند.
*عنوان بهترين مربي زن سال هم به «سيلويا نيد» از تيم ملي بانوان
آلمان رسيد.
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