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داور همیشه جنجالی باز هم اشتباه کرد

ناظمالشریعه:

صالحیامیری:

باز هم الکاف ،الکاف لعنتی!

در شرایط موجود ازبکستان بهترین
گزینه برای بازی دوستانه است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با تاکید
بر اینکه همچنان مخالف بازی دوستانه با
تیمهای آسیایی است ،گفت :در شرایط موجود
ازبکستان بهترین گزینه برای بازی تدارکاتی
است.
سید محمد ناظم الشریعه ،سرمربی تیم ملی
توگو با ایسنا درمورد
فوتسال ایران در گف 
مزاده از کادر فنی تیم ملی
جدایی محمد هاش 
گفت :من موافق جدایی او از تیم ملی نبوده و
مزاده زحمات زیادی برای تیم ملی
نیستم .هاش 
کشیده است و در این برهه حساس بسیار به
او نیاز داشتیم اما بحث این است که وقتی
خواستههای او تامین نشده و شرایطش طوری
است که رفتنش و پیشنهادی که داشته به سود
او است نمیشود جلویش را گرفت .در کل از
جدایی او ناراحت هستم و امیدوارم باز هم
شرایط به نحوی شود که به تیم ملی برگردد.
ناظم الشریعه با اشاره به بازی دوستانه با
ازبکستان تاکید کرد :بارها گفتم که با توجه به
جایگاه ایران در آسیا و همچنین در پیش بودن
بازیهای فوتسال قهرمانی آسیا موافق برگزاری
بازی دوستانه با تیمهای آسیایی نیستم .در
تورنمنت کیش عراق حضور داشت که حریفی
خوب بود و در مسابقات آسیایی غایب است و
کویت هم به تازگی از تعلیق در آمده و انگیزه
زیادی داشت اما درنهایت این تورنمنت لغو شد
و در شرایط موجود ازبکستان بهترین گزینه
برای بازی دوستانه است که امیدوارم به بخشی
از خواستههای خود برسیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال با بیان اینکه به
تلفیقی از بازیکنان با تجربه و جوان در این
دو دیدار میدان میدهد خاطر نشان کرد :با
توجه به تمرینات تیمهای باشگاهی نمیتوانیم
اردوی بلندمدت داشته باشیم و تنها دو روز
بازیکنان را جمع میکنیم و سعی میکنیم به
نحوی از بازیکنان دعوت کنیم که تیمی متضرر
نشود .به همین دلیل این دو بازی را فرصتی
برای بازیکنان جوان میدانیم تا محکی جدی
بخورند .تیم با پرواز چارتر میرود و از این لحاظ
نیز هم در بحث سالمتی و هم خستگی شرایط
مناسبی داریم.
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در دومین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ،تیم های
پاختاکور و استقالل در ورزشگاه الجنوب به
مصاف هم رفتند که آبی پوشان در یک دیدار
پرانتقاد ،با نتیجه  2بر یک مغلوب حریف خود
شدند.
به گزارش ورزش سه ،در این دیدار و در دقیقه
 80مسابقه ،ضربه دیاباته به دستان ماشاریپوف
برخورد کرد .احمد الکاف داور عمانی این مسابقه
که به صحنه نیز نزدیک بود ،نگاهش را به سمت
کمک اولش دوخت و حتی سوت را به سمت
دهان برد و چند ثانیه ای مکث کرد و در اعالم
پنالتی به سود استقالل دو دل بود ،تا اینکه
باالخره او و کمک داور این مسابقه تصمیم
گرفتند پنالتی واضح به سود آبی پوشان را اعالم
نکنند.
صحنهای که اگر احمد الکاف به سود استقالل
خطای پنالتی اعالم میکرد ،روند و نتیجه بازی
به طور کلی تغییر پیدا میکرد اما این داور
عمانی که سابقه طوالنی در اشتباهات عجیب
و غریب به ضرر تیمهای ایرانی دارد ،این بار نیز
استقالل قربانی این داور پر اشتباه شد.
پس از پایان این دیدار ،تمامی کارشناسان
داوری بر پنالتی بودن این صحنه تأکید داشتند
و حتی تعداد دیگری از این کارشناسان اعتقاد
داشتند داور حتی میتوانست بر روی قایدی
نیز اعالم خطای پنالتی کند اگرچه او در صحنه
خطای منجر به گل استقالل هم تشخیص
نادرستی داشت.
به هر حال این داور جنجالی و پرحاشیه،
ید طوالیی در اشتباهات بزرگ و تأثیرگذار در
دیدارهای مهم به خصوص در قضاوت دیدارهای
تیم های ایرانی دارد که آنها را با هم مرور می
کنیم.
داوری که امیدهای پرسپولیس را کشت!
در سال  ،2017احمد الکاف در بازی مشهور
پرسپولیس و الهالل ،در یک تصمیم عجیب ،خطای
پشت محوطه جریمه را به سود الهالل پنالتی اعالم
کرد و در همان بازی ،از اعالم یک خطای پنالتی
واضح به سود پرسپولیس چشمپوشی کرد .در آن
بازی ،پرسپولیس که در بازی رفت نیمه نهایی با 4
گل مغلوب الهالل شده بود ،بازی برگشت را خوب
آغاز کرد اما یک تصمیم عجیب از الکاف ،ورق را
برگرداند و همان اندک امیدهای سرخپوشان ایرانی

مصدومیتی که به خیر گذشت

ایثار باارزشترین مفهوم انقالب
فرهنگی است

باز هم داور جنجالی عمانی خبرساز شد و او این بار با نگرفتن یک پنالتی واضح برای استقالل ،شب آبی پوشان را تلخ کرد.

در دقیقه 80
ضربهدیاباته
به دستان
ماشاریپوف
برخورد کرد و اگر
احمد الکاف این
صحنه را به سود
استقاللخطای
پنالتیاعالم
میکرد ،روند و
نتیجه بازی به
طور کلی تغییر
پیدا میکرد
را هم به باد داد.
اعالم خطای پنالتی از محمد انصاری در حالی
که برخورد او با مهاجم الهالل بیرون از محوطه
جریمه رخ داده بود .همچنین در ادامه بازی هم
شوت بشار رسن به دست مدافع الهالل خورد
اما الکاف پنالتی اعالم نکرد .این تصمیمات به
عالوه عقیدهای که پرسپولیسیها به خطا روی
مدافعشان در صحنه گل دوم الهالل داشتند،
شب تلخ نماینده ایران را کامل کرد و پرسپولیس
درنهایت به دست الهالل حذف شد.
خاطره بد استقاللیها از الکاف
اما بازی پرسپولیس و الهالل تنها قضاوت
جنجالساز الکاف برای تیمهای ایرانی نبوده
ه استقالل و العین امارات
است .سالهای گذشت 
به قضاوت این داور عمانی در استادیوم آزادی
با هم روبهرو شدند .استقالل که در بازی اول
مغلوب الدحیل شده بود ،نیاز مبرمی به کسب

سه امتیاز اولین بازی خانگی خود داشت و با
حمایت هوادارانش برای شکست العین مصمم
شده بود .در این بازی داور عمانی یک خطای
مشکوک به پنالتی روی پژمان منتظری را اعالم
نکرد که موجب اعتراض شدید استقاللیها شد.
به جز این ،در آخرین دقایق بازی هم گلی که
محمد دانشگر به العین زد ،توسط این داور و
کمک او آفساید اعالم شد.
جنجالی که صدای ژاوی را درآورد
این داور سال گذشته هم در بازی السد و
الهالل ،در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا چنان قضاوت جنجالی انجام داد که ژاوی و
بغداد بونجاح اتهامات سنگینی به او وارد کردند.
احمد الکاف در حالی که بازی دو تیم با نتیجه 1-1
در جریان بود ،روی یک خطا و اعتراض از سوی
عبدالکریم حسن ،به این بازیکن کارت زرد نشان
داد .بعد از سوت داور و اخطار به عبدالکریم،

بازیکنان السد به سمت داور هجوم بردند و
به شدت نسبت به تصمیم او اعتراض کردند.
در اینجا احمد الکاف ابتدا به شکلی عجیب و
ناپسند ،گابی ستاره اسپانیایی السد را به عقب
راند و سپس کارت قرمز را از جیب عقب خود
خارج کرد و به عبدالکریم حسن نشان داد .پس
از این دیدار ،عبدالکریم حسن مرد سال فوتبال
آسیا در سال  2018به مدت  5ماه و بغداد بونجاح
نیز  2ماه از حضور در میادین محروم شدند.
نکته عجیب اینکه این داور عمانی در اکثر بازی
هایی که برای تیم های ایرانی سوت زده ،نتیجه
آن بازی ها با شکست تیم های ایرانی همراه
بوده .شکست استقالل خوزستان برابر لخویا،
باخت تراکتور به االهلی و االتحاد و شکست
امشب استقالل به پاختاکور از جمله دیدارهایی
بودند که احمد الکاف عمانی در آن ها قاضی
میدان بود.

سردار آزمون؛ از برانکارد مخصوص تا دوچرخه سواری!
مصدومیت سردار آزمون جدی نیست و او به دیدار بعدی تیمش در لیگ برتر روسیه میرسد.
به گزارش ورزش سه ،مهاجم ایرانی زنیت سنتپترزبورگ در جریان برتری  6بر صفر تیمش
مقابل یوفا دچار مصدومیت شد .سردار در بازی دیشب یکی از ستاره های تیمش بود اما مجبور
شد به دلیل آسیب دیدگی زمین را ترک کند.
او پس از ثبت دو گل و گرفتن یک پنالتی در بازی ،در دقیقه  ۸۰به دلیل ناراحتی و آسیب
دیدگی شدید از ناحیه پای چپ روی زمین افتاد و درنهایت سرمربی تیم چاره ای جز تعویض او
پیدا نکرد .درباره وضعیت سردار گفته میشد مصدومیت او شدید است و ممکن است مدتی دور
از میادین باشد اما بعد از معاینات پزشکی مشخص شد که او مشکل جدی ندارد.
مصدومیت ستاره ایرانی زنیت که با دو گل دیروز دوباره به صدر جدول گلزنها بازگشته حتی از
برد پرگل مقابل اوفا هم خبر مهمتری بود .این آرتم زیوبا مهاجم نامدار زنیت است که نگران سردار
به او قوت قلب میدهد.
آزمون از تمرینات فیزیوتراپی را روی پای مصدومش آغاز کرده و سپس با دوچرخه ثابت هوازی
کار کرده است .او با نظر پزشکان به زودی آماده بازگشت میشود و مشکل خاصی ندارد.با این
شرایط سردار می تواند زنیت را در مسابقه بعدی لیگ برتر روسیه همراهی کند و مصدومیت او
کامال به خیر گذشته است.
سردار آزمون یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم زنیت است که سال گذشته با کسب عنوان آقای گلی
محبوبیت بیشتری نزد هواداران روسی به دست آورد .مهاجم ملی پوش ایرانی که گفته میشود
پیشنهادهای خوبی نیز در جیب خودش دارد ،به واسطه قراردادش با زنیت همچنان برای این تیم
به میدان میرود .شب گذشته با مصدومیت آزمون رسانههای روسی توجه زیادی به این موضوع
کردند و نگرانی خود بابت وضعیت او را نشان دادند.
خبرنگاران کشور روسیه نیز در رسانههای خود به این مساله پرداختند و حتی شایعات زیادی
درباره او هم به وجود آمد .اینکه آزمون دچار آسیب دیدگی شدیدی شده و ممکن است چند ماه
دور از میادین باشد .حاال اما شایعات درباره این مهاجم تکذیب شده و سردار ایرانی با چند جلسه
فیزیوتراپی به میادین برخواهد گشت.

توافق نهایی آژاکس و بارسلونا
برای انتقال ستاره آمریکایی
بازیکن جوان تیم آژاکس به عقد قرارداد
رسمی با باشگاه بارسلونا نزدیک شده است.
به گزارش ایلنا ،نشریه دتلگراف اعالم کرد
باشگاه بارسلونا و آژاکس روی رقم انتقال
سرجینیو دست به توافق دست پیدا کردهاند
و آژاکس حال به او اجازه داده است که به
کاتالونیا سفر کند.
بارسلونا  20میلیون یورو به همراه متغیرات
برای جذب این مدافع راست پرداخت میکند،
کسی که روز شنبه آخرین دقایق بازیاش برای
آژاکس را مقابل ویتسه بازی کرد .بارسلونا در
رقابت برای جذب این بازیکن آمریکایی بایرن
مونیخ را شکست داده است.
به غیر از این نشریه معتبر هلندی ،فابریتزیو
رومانو مدعی شد ،دست مدافع جوان آژاکس
بعد از دیدار این تیم مقابل ویتسه به هم
تیمیهای خود اعالم کرد راهی بارسلونا خواهد
شد.

عمر سرمربیگری مجید نامجو تمام شد

باشگاه استقالل در انتظار تغییرات گسترده
برای استقالل همه چیز خیلی زود به پایان رسید؛ کمی بعد از آغاز
سوت نیمه دوم و ضربهای که دردیوک از بین مدافعان استقالل به
سمت دروازه این تیم شلیک کرد.
به گزارش ورزش سه ،تیم فوتبال استقالل تهران در پایان یک سال
عجیب و غریب و پر از اتفاق و حاشیه در شرایطی به کار خود در لیگ
قهرمانان آسیا پایان داد که به نظر نمیرسید حریف ازبکستانی امشب
آنقدرها هم قدر و غیرقابل دسترس باشد .با این حال نمایش استقالل
آنقدر ناامیدکننده و دور از انتظار بود که کمتر کسی از هواداران دو
آتشه این تیم پیگیر پنالتی مسلم جمال الدین ماشاریپوف در دقایق
پایانی بازی هستند که داور باید آن را به سود استقالل اعالم میکرد.
استقاللیها در این مسابقه یک تیم بیبرنامه با شانههای افتاده و
هضم شده در بازی حریف بودند .حریفی که شاید همین استقالل
هم با حضور بازیکنان غایب خود میتوانست برابر آن پیروز شود.
اما نکته مهم این است که این شکست چه تاثیری بر آینده استقالل
خواهد داشت .در حالی که بعد از پیروزی مقابل االهلی زمزمههایی
مبنی بر ادامه سرمربیگری نامجو مطلق در استقالل باال گرفته بود،
این هافبک خالق و درخشان تیم ملی و استقالل در دهه  60به نظر

میرسد به پایان ماموریتش با این تیم رسیده باشد .دومین حضور
روی نیمکت استقالل که این بار به سرمربیگری ختم شد اما به نتیجه
الزم نرسید.
با این وصف استقالل حتما باید در انتظار سرمربی جدیدی باشد.
سرمربی جدیدی که اگرچه به هواداران اعالم شد از ایتالیا خواهد
آمد اما درنهایت و در شرایطی که احتماال خیلیها با آمدن الکساندر
نوری هم راضی هستند اما این گزینه داخلی خواهد بود .البته در این
زمینه هنوز خبر قطعی منتشر نشده اما گزینه ایرانی -آلمانی نیمکت
استقالل در چم و خم مشکالت بزرگ مالی و افزایش قیمت دالر هنوز
با این تیم پرطرفدار ایرانی راه نیامده و همین مساله باعث کندی روند
عقد قراردادش شده است.
اما این تنها مساله باشگاه استقالل نیست؛ استقالل که لیگ را در
رتبه دوم به پایان رسانده بود ،با اتفاقاتی که پس از دیدار نیمه نهایی
جام حذفی و پیروزی مقابل پرسپولیس رخ داد با یک نیمکت متزلزل
در مصاف با تراکتور در مشهد فینال جام حذفی را برگزار کرد و با یک
سرمربی موقت به قطر رفت و در آنجا هم درنهایت به نتیجهای جز
حذف دست پیدا نکرد .اتفاقی که باعث شده تا خیلیها مسئولیت

این موضوع را بر گردن احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل بیندازند
که موفق نشد به وعدهی قرارداد با آندرهآ استراماچونی جامه عمل
بپوشاند و در عین حال با صحبتهای بیمورد و سفر بیموقعاش
باعث شد حداقل یک جام از کف استقاللیها برود.
اما این تنها مشکل سعادتمند نیست .او با نتیجهای که در لیگ
قهرمانان آسیا رقم خورد حاال با چالش مهمی به نام حفظ ستارههای
تیمش مواجه است .سه ستاره مهم استقالل علی کریمی ،شیخ
دیاباته و روزبه چشمی هنوز آینده قطعی و صد درصدی با این تیم
ندارند و اگر در این هفته خبرهای بدی از این ماجرا به گوش برسد
یقینا مجسمه سعادتمند از سر در باشگاه استقالل سقوط خواهد
کرد.
استقالل که با مدتی استراحت باید خود را آماده فصل آینده کند
احتماال در بخش بازیکنان نیز با تغییراتی مواجه است و به نظر
میرسد دیگر مهلت برخی بازیکنان در این باشگاه به پایان رسیده
باشد .با این وصف آبیها در انتظار تغییرات گسترده ای در روزهای
پیش رو هستند ،تغییراتی که اگر منجر به بهبود کیفیت فنی و اصالح
روند اداره این باشگاه نشود یقینا یک مقصر بیشتر نخواهد داشت.

رئیس کمیته ملی المپیک در نشست
مشاوران وزارتخانهها در امور ایثارگران گفت:
جنگ بسترساز انقالب فرهنگی و خلق مفهوم
ایثار است.
به گزارش ایسنا ،سید رضا صالحی امیری
در نشست مشاوران وزارتخانهها در امور
ایثارگران که صبح یکشنبه در سالن فارسی
آکادمی ملی المپیک برگزار شد ،گفت :باید
از انقالب فرهنگی که دستاورد جنگ است
صحبت کرد .جنگ بسترساز انقالب فرهنگی
و خلق مفهوم ایثار است.
او افزود :امروز پس از  ۴۰سال این مفهوم
همچنان باارزشترین مفهومهاست.
رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد:
از دیگر دستاوردهای انقالب فرهنگی امنیت
و تولید قدرت نرم بود .قدرت نرم در نظام
سیاسی یعنی گسترش شهادت ،مقاومت و
قدرت ملی.
صالحی امیری مهمترین دستاورد انقالب
فرهنگی را در تغییر گفتمان ملی برابر
گفتمان حاکم پهلوی عنوان کرد و گفت :خلق
هویت ملی ،جمعی و شهادت و رشادت از
دستاوردهای گفتمان ملی انقالب فرهنگی
است.
این نشست با حضور مسعود سلطانیفر وزیر
ورزش ،سیدرضاصالحی امیری رئیس کمیته
ملی المپیک و سعید اوحدی معاون رئیس
جمهوری و رئیس بنیاد شهید و به میزبانی
وزارت ورزش و کمیته المپیک در آکادمی ملی
المپیک در حال برگزاری است.

کمیته انضباطی  AFCاعتراض
الهالل را رد کرد
کمیته انضباطی و اخالق کنفدراسیون فوتبال
آسیا اعتراض باشگاه الهالل عربستان را نسبت
به حذف این تیم از لیگ قهرمانان رد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از الرای ،الهالل یکی
از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی در
لیگ قهرمانان آسیا بود.
این تیم عربستانی روزهای عجیبی را در قطر
تجربه کرد و روز به روز شمار مبتالیان به
ویروس کرونا در این تیم بیشتر شد.
الهالل در دیدار پایانی خود برابر الشباب
تنها  ۱۱بازیکن در اختیار داشت که سه بازیکن
دروازبان بودند.
طبق قانون  AFCهر تیم باید حداقل ۱۳
بازیکن در اختیار داشته باشد و همین باعث
شد تا  AFCتصمیم به کنار گذاشتن الهالل از
لیگ قهرمانان آسیا گیرد.
این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث
خشم سران باشگاه الهالل شد .آنها اعتراض
خود را به دادگاه داوری ورزشی و کمیته
انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستادند.
کمیته انضباطی و اخالقی  AFCبه اعتراض
تیم سعودی واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
در بیانیه  AFCآمده است :اعتراض باشگاه
الهالل وارد نیست .طبق ماده  ۴۳قانون AFC
باید تیم ها حداقل فهرست  ۱۳بازیکن را برای
آغاز بازی ارائه دهند و الهالل به خاطر کمبود
بازیکن کنار گذاشته شد.

