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اشک های خوردبین ،سیستم بدون مهاجم پروین و شادمانی مسووالن اتلتیکو مادرید در استادیوم آزادی

پرسپولیس و الهالل و  26سال نبرد

سرخپوش��ان با یک گل به پیروزی دست یافتند و
فینالیست شدند...
کاپیتانی بازیکن کمکی پرس�پولیس
در نبرد با الهالل
شش سال بعد و در بازی  3اسفند  1376که در
لبنان برگزار میش��د ایوان مت کوویچ ،سرمربی
کروات پرسپولیس از وجود علی لطیفی و داریوش
یزدانی به عنوان 2بازیک��ن کمکی بهره برد اما در
نهایت این  2که کارش��ان با پرس��پولیس تقریبا
تمام شده بود به اس��تقالل رفتند!در رقابت های
فصل  97-98جام باشگاههای آسیا پرسپولیس
نخستین بازی خود در مرحله گروهی غرب آسیا
را مقابل الهالل برگزار کرد .رقابتی که با درخشش
مهدی مهدوی کیا( )0-1به س��ود سرخپوش��ان
خاتمه یافت و این تیم ب��ا  7امتیاز باالتر از الهالل
 6امتیازی راهی مرحله نیمه نهایی شد .اما این دو
تیم مصاف دیگری نیز در همان فصل مس��ابقات
داش��تند .پ��س از آن ک��ه سرخپوش��ان در نیمه
نهایی( )0-2از دالیان واندا چین شکست خوردند
در دیدار رده بن��دی به مصاف الهالل رفتند که در
دیدار ماقبل فینال با یک گل از پوهانگ اس��تیلرز
ک��ره باخته بود .در دی��دار  16فروردین  77که در
هنگ کنگ و در مرحله رده بندی جام باشگاههای
بازگشت بی سرو صدای درخشان به پرسپولیس
هر چند باشگاه الهالل از سال  1957کار خود را آغاز
آس��یا برگزار ش��د نیما نکیس��ا برای اولین بار در
برای رویارویی با الهالل
کرد و اولین قهرمانی خود در فوتبال عربستان را به
دوران رسمی فوتبالش  4گل از یک حریف خورد .همچنین در غیاب
اولین دوره رقابت های جام در جام باش��گاههای آس��یا در س��ال
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گرفت،
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عابدزاده که کاپیتان پرسپولیس بود ،محمد خاکپور بازیکن کمکی
 1991برگزار ش��د .رقابت ها روی کاغذ با حضور  17تیم آغاز شد اما
ایرانی از این تیم به نبرد نیمه نهایی جام در جام آسیا
سرخها ،کاپیتان ش��د! در شکست( )4-1سرخپوشان از حریف رضا
برخی از تیم ها بدون مس��ابقه از حضور در جام انصراف دادند از جمله
پرسپولیس...
با
مصاف
گردد؛
بازمی
ش��اهرودی تنها گل نماینده ایران را به ثمر رساند .اما مساله مضحک
رنوون س��ریالنکا و القادسیه کویت .تیمهای ش��رق آسیا نیز رغبتی
توسط یکی از هفته نامه های طرفدار استقالل رقم خورد .این نشریه
به حضور در مس��ابقات نش��ان ندادند به طوری که تنها دالیان چین و دوو رویالز کره جنوبی در این مسابقات
بعد از باخت پرس��پولیس تیتر زد :سرخپوشان پرسپولیس یک -آبی پوشان الهالل  !4نشریه مزبور در همان
حضور یافتند .س��ایر تیمها نیز در دو مرحله اول کار چندان دشواری نداشتند .پرسپپولیس در تهران به لطف
شماره به ش��کل کاملی توضیح داد که سه تیم اول تا سوم آس��یا آبی پوش بودند و فقط پرسپولیس قرمز می
 7گل فرش��اد پیوس( )0-9پنجاب پاکستان را شکس��ت داد و با برتری( )2-4در خانه حریف راهی دور بعد
پوشید!!
ش��د .مرحله ای که با انصراف نماینده کره جنوبی همراه شد و سرخپوشان به نیمه نهایی رسیدند .الهالل هم
توقف الهالل مقابل سیستم بدون مهاجم علی پروئن
کار س��ختی نداشت .در دور اول استراحت داش��ت و در دور بعد با دو پیروزی ( )0-7و ( )1-2مقابل محمدان
بنگالدش حریف پرسپولیس شد.
این اولین مصاف الهالل ب��ا تیمهای ایرانی بود .دیدار رفت
به میزبانی الهالل برگزار ش��د در بازی  27تیرماه سال  70که
با تس��اوی بدون گل تمام شد حمید درخش��ان بعد از  5سال
دوری از پرس��پولیس بی س��روصدا به تیم خودش برگشت و
از ابزار این تس��اوی مفید بود ،درخشان از تیر  1365دیگر در
پرسپولیس حضور نداش��ت .اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در
آن ایام بی حساب و کتاب تر از این حرفها بود که جلوی تیمها
را برای انتقال بازیکن در بی��ن فصل فوتبال بگیرد! به هر حال
همه چیز به دیدار برگشت کشیده شود.
دردسرهای گلزنی کرمانی مقدم به الهالل
در بازی  12مرداد س��ال  70که دیدار برگشت نیمهنهایی
جام در جام آس��یا بود س��امی الجاب��ر در نیم��ه اول با خطا بر
روی حس��ین عبدی از زمین اخراج شد .پس از  10نفره شدن
الهالل بود که مرتضی کرمانی مقدم روی ضربه ناقص فرش��اد
پیوس به ش��کلی اتفاقی صاحب توپ شد و تک گل بازی را به
ثمر رس��اند .البته کمتر از یک دقیقه بعد از گل پرس��پولیس،
دروازه این تیم تا آس��تانه فروپاش��ی پیش رفت؛ سرخپوشان
شادی بعد از گل را در نیمه زمین خود انجام دادند و همین امر
سبب شد که داور دستور آغاز بازی را بدهد! اشتباهی که تنها
با بی دقتی مهاجمان حریف منجر به گل نش��د .چنین شد که
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