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محمد الدعایه دروازه بان اس��طوره ای عربس��تان نامی آش��نا
برای فوتبالدوستان ایرانی اس��ت .مردی که هرگاه آماده بود ،گل
زدن به وی کاری فوق دش��وار می ش��د .در بازی  21اس��فند 79
الدعایه برای آخرین بار مقابل یک باشگاه ایرانی بازی کرد .این بار
پرس��پولیس میزبان مرحله گروهی رقابت های باشگاههای اسیا
بود و هم پرس��پولیس و هم الهالل برای صعود ب��ه دور دوم نیاز به
برد داشتند .سرخپوش��ان در دو بازی قبلی خود دو تساوی()0-0
مقابل ایرتیش قزاقس��تان و االتحاد عربستان کسب کرده بودند و
الهالل بعد از تس��اوی بدون گل مقابل ایرتیش ،با دو گل از االتحاد
شکس��ت خورده بود .از طرفی ب��رد( )1-2ایرتیش مقابل االتحاد
قبل از مس��ابقه پرس��پولیس و الهالل صعود نماینده قزاقستان را
قطعی س��اخته بود و مسابقه این دو تیم به نبرد مرگ و زندگی بدل
ش��ده بود .تنها  9دقیقه از مسابقه گذش��ته بود که یوسف الثنیان
گل اول را وارد دروازه سرخپوش��ان کرد .اما در واپسین ثانیه های
نیمه اول علی کریمی روی یک حرک��ت انفرادی فوق العاده بازی
را به تساوی کشاند .مس��ووالن باشگاه اتلتیکو مادرید هم که برای
دیدن بازی کریمی به استادیوم آزادی آمده بودند بیش از همگان
خوش��حالی کردند؛ زیرا تص��ور نمی کردند که بعده��ا کریمی به

یازده فوریه س��ال  2000دو تیم پرس��پولیس و الهالل باز هم
در مرحله گروهی جام باش��گاههای آس��یا به مص��اف هم رفتند.
پرسپولیس علی پروین در این مسابقات تیمی محتاط تر و دفاعی
تر از همیش��ه بود .اما در ب��ازی با الهالل میزبان این س��بک بازی
به اوج خود رس��ید .اله�لال دو بازی قبلی خود را ب��رده بود و برای
صدرنشینی به یک تس��اوی نیاز داشت .اما پرس��پولیس در برابر
الش��رطه عراق ( )0-0متوقف شده بود و به دلیل برد( )0-1مقابل
ایرتیش قزاقس��تان حتما باید از الهالل امتیاز می گرفت .اما باخت
سرخپوشان موجب صعود الشرطه به مرحله بعد می شد .در نیمه
دوم مس��ابقه علی پروین هر دو مهاجم خود را از زمین بیرون آورد
تا سیس��تم  2-5-3پرس��پولیس به روش  0-7-3تبدیل شود! با
همین روش عجیب بود که پرس��پولیس یک تساوی( )0-0دیگر
کس��ب کرد و راهی دور بعد ش��د .البته الهاللی ها هم در نیمه دوم
فش��ار چندانی به دروازه سرخپوش��ان وارد نکردند .شاید به دلیل
روابط تیره عربس��تان و عراق در آن روزها ،الهاللی ها هم بدش��ان
نمی آمد که نماینده عراق از دور مسابقات حذف شود!
اش�ک های خوردبین ،آخرین حضور الدعایه
در استادیوم آزادی و شادمانی مسووالن اتلتیکو
مادرید در استادیوم آزادی
جای اس��پانیا ترجیح بدهد در لیگ ام��ارات بازی کند! در نیمه دوم و در دقیقه  65پرس��پولیس صاحب یک
ضربه پنالتی شد .پنالتی زدن مقابل الدعایه کار هر کسی نبود اما علی انصاریان این وظیفه را برعهده گرفت و
الدعایه را فریب داد .با این حال داور دس��تور تکرار ضربه را داد .انصاریان یک بار دیگر هم الدعایه را فریب داد.
او بعدها درباره این که چطور در مقابل الدعایه استرس نداشت ،گفت :خوشبختانه پنالتی زدن را در تمرینات
پرس��پولیس و با دروازه بانی مثل عابدزاده آغاز کرده بودم و همین س��بب می ش��د در برابر هیچ دروازه بانی
استرس نداشته باشم! اما تنها چهار دقیقه بعد حامد کاویانپور با شلیکی سر ضرب و دیدنی گل سوم را نیز وارد
دروازه الهالل کرد .این نتیجه برای صدرنشینی پرسپولیس کافی شد .الهاللی ها عصبی بازی را دنبال کردند
و یکی از بازیکنان خود را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست دادند .خطا روی حمید استیلی به قدری شدید
بود که بهروز رهبری فر تصمیم گرفت با اس��تین های باال زده شخصا بازیکن حریف را ادب کنداما طرفداران
با ش��عار« بهروز ولش کن!» او را منصرف کردند .اش��ک های ش��ادی محمود خوردبین قب��ل از پایان بازی و
خودداری بازیک��ن الهالل از بیرون آمدن از زمین – بعد از آن که مربی تصمیم به تعویض او را گرفت -از دیگر
اتفاقات جالبی بود که در این مسابقه رخ داد..
اما در س��الهای اخیر نیز دیدارهای دو تیم کم حاشیه نداشته است .در مسابقه  17اسفند سال  91که یک
بر یک تمام ش��د پنالتی چیپ کریمی و دعوای او با دنیزلی از نکات جالب آن مس��ابقه بود 11 .اردیبهشت 91
اولین باخت پرس��پولیس در خانه مقابل تیمهای عربس��تانی رقم خورد و الهاللیها به صورت دسته جمعی
در ضلع جنوبی ورزش��گاه آزادی سجده کردند .گل به خودی دیاگو مدافع برزیلی حریف در لحظات پایانی و
اخراج طارمی در دیدار برگشت همان مسابقه که دو سال پیش برگزار شد از دیگر نکات حاشیهای دیدارهای
دو تیم بوده اس��ت .باید منتظر ماند و دید که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آس��یا چه حواشی در انتظار دو تیم
است..
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