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را فراه��م و عصبانیت س��رمربی تیم مل��ی امارات را در پی داش��ت .ذیاب بالفاصله تعویض ش��د اما ویدئوی
پنالتیاش ظرف یک هفته  3میلیون بازدید در یوتیوب داشت.
گفته می ش��د او با جریمه هایی رو به رو خواهدشد اما عمرش به این جریمه ها قد نداد و شاید هم لبنانیها او
را نفرین کردند که به این روز افتاد! ذیاب در روز  25سپتامبر 2011به دنبال یک سانحه رانندگی از دنیا رفت.
پس از پایان یک جلس��ه تمرین ،او از العین راهی ابوظبی ش��ده بود که روی پل ش��یخ زائد دچار سانحه شد و
چش��م از جهان فروبست در حالی که در کارنامه این پسر  21ساله ،نایب قهرمانی بازیهای آسیایی با تیم ملی
امارات( )2010و البته عضویت در تیم شگفتی ساز جوانان امارات به چشم می خورد .در رده ملی او تنها دو بار
گلزنی کرد .یک بار در برد یک بر صفر مقابل عربستان و بار دوم در آن رقابت جنجالی مقابل لبنان.

پنالتی که  6بار تکرار شد!
یکی از عجیب ترین پنالتی های تاریخ فوتبال ،در المپیک  2004آتن اتفاق افتاده است .البته مقصر این گونه
اتفاقات بیش��تر از آن که عوامل داخل میدان باشند ،مس��وولین رقابت ها بودند که تصمیم گرفتند از چارلز
آریوتیما داور اهل تاهیتی در مرحله نهایی المپی اس��تفاده کنند .باور کردن این مس��اله س��خت است اما در
دیدار تیم های تونس و صربس��تان در دقیقه  78بازیکن تونس پش��ت ضربه پنالتی ایستاد اما زمانی که این
پنالتی زده ش��د دقیقه  83بود!! در نیمه دوم مسابقه ،تونسی ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند و آن را توسط
محمد جدیدی به گل تبدیل کردند .اما داور مس��ابقه دستور به تکرار پنالتی داد .پنالتی تکرار شده نیز به گل

تبدیل شد و بازیکنان قرمزپوش تونس گل را جشن گرفتند اما سوت داور دوباره به صدا درآمد تا پنالتی برای
بار س��وم تکرار شود .جالب اینجاست که داور اهل تاهیتی تکرار ضربه را به خاطر ورود بازیکنان صربستان به
محوطه جریمه تکرار می کرد نه هم تیمی های تونسی جدیدی! وقتی تونسی ها به این مساله اعتراض کردند
یک اخطار نصیب کریم حقی شد! این پنالتی برای بار سوم نیز به تور دروازه رسید اما حدس بزنید چه اتفاقی
افتاد؟ باز هم دس��تور به تکرار پنالتی! نیکوال میلویویچ دروازه ب��ان صرب ها باالخره چهارمین تکرار ضربه را
مهار کرد اما داور دوباره تصمیم گرفت سوت بزند و ضربه را تکرار کند .هیچ یک از بازیکنان صربستان در این
لحظه وارد محوطه نش��ده بودند .معلوم نبود داور به دنبال بهانه بود تا تکرارهای مکرر ضربه و ممانعت از گل
ش��دن ضربه را جبران کند یا این که کمک داور این بار بیرون آمدن دروازه بان از روی خط را بهانه قرار داد .در
هر حال نیکوال میلویویچ دروازه بان روی پنجمین تکرار پنالتی هم واکش��ن خوبی نشان داد اما در ریباند گل
خورد .باز هم جدیدی بر حلقه ای که در دس��ت داشت بوس��ه زد ولی این بار هم داور اعالم تکرار داد! مهاجم
تونس ششمین پنالتی اش را محکم تر از همیشه زد و آن را گل کرد و در کمال ناباوری این بار داور وسط زمین
مسابقه را به نشانه پذیرفتن گل نش��ان داد .جالب اینجاست که لحظاتی بعد و در دقیقه  87سیمون ووکچه
وی��چ بازی را  2بر  2کرد تا این همه تالش برای زدن یک پنالتی به هدر برود .اما در دقیقه  89علی زیتونی گل
س��وم تونس را به ثمر رساند و تونس( )2-3برنده این مسابقه شد .اما در کلیت ماجرا نیز تغییری ایجاد نشد و
تونس با  4امتیاز و صربستان بدون امتیاز از رسیدن به مرحله دوم بازماندند.
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