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غوارديوال تفوق على خواندي راموس في الكالسيكو السابق

مهاجم االهلي خالد بيبو سجل »سوبر هاتريك« في مرمى الزمالكمهاجم مان يونايتد دوايت يورك سجل »هاترك« في ارسنال

ميسي سجل هدفني وصنع مثلهما في الفوز التاريخي على ريال مدريد

أبرزها مباريات يوڤنتوس مع ميالن ومان يونايتد أمام أرسنال وكالسيكو إسبانيا ودربي هولندا وتركيا ومصر

متتلئ كرة القدم بالنتائج الكبيرة والغريبة، والتي قد تسبب صدمة 
كبيرة للمشجعني خاصة حني تكون بني ناديني لهما ثقلهما في العالم 
الكروي، أو تكون مباراة دربي أو كالسيكو أو جتمع بني الناديني األكبر 
واألفضل في بلد أو بطولة ما. وكان موقع »جول« قد استعرض أبرز 
املباريات التي انتهت بانتصار فريق على آخر بـ 6 أهداف كاملة، وقد 
اخترنـــا هذا الرقم لكونه يتمتع بخصوصية غريبة، فهو الرقم األكثر 
تكرارا بني النتائج الكبيرة في عالم املستديرة، كما أنه ذو نكهة خاصة 
جدا خاصة أنه ارتبط بنتائج غريبة وقوية بالفعل، كثيرا ما أصابت 

املشجعني بالدهشة سواء من مشجعي الفريق الفائز أو اخلاسر.
ونتذكر أشـــهر السداســـيات في تاريخ كرة القـــدم احلديث ضمن 
فترة النصف الثاني من التســـعينيات واأللفية اجلديدة، حتى تكون 
أغلـــب األجيال احلالية لكرة القدم قد عاشـــت تلك املباريات، وتتذكر 
مشاعرها خالل دقائقها امللتهبة، ســـواء كانت الفرحة الهستيرية أو 

احلزن والصدمة.

يوڤنتوس يذل ميالن بسداسية

التاريخ: 6 إبريل 1997 ـ اجلولة الـ 26 من الدوري االيطالي موسم 
1996-1997. املكان: سان سيرو

مـــن الغريب والعجيب أن نرى ميالن موجـــودا معنا هنا في تلك 
القائمة مرتني، وفي كل مرة عكس األخرى، ففي واحدة ســـتأتي الحقا 
يحقق نتيجة كبيرة بسداسية رائعة على منافسه انتر، وفي األخرى 
يتلقى صدمة العمر بسداســـية ســـاخرة من ضيفـــه يوڤنتوس على 
ملعبه سان سيرو، سداسية كانت التتويج ملوسم سيئ للغابة لكتيبة 
الروسونيري التي تربعت على عرش الكرة االيطالية واألوروبية في 
النصف األول من التسعينيات، قبل أن تدخل نفقا مظلما في النصف 
الثانـــي تصلح تلك املباراة ألن تكـــون عنوانا له، فهي لم تكن مباراة 
بقدر ما كانت درسا كرويا مجانيا من عمالقة البيانكونيري وأبرزهم 
زيدان وكريســـتيان ڤييري والذي سيصبح فيما بعد أحد أبرز هدافي 
الكرة االيطالية على مدار تاريخها، وما زاد االمر سوءا لعشاق ميالن 
أن تلك املباراة كانت األخيرة في مســـيرة النجم األســـطوري فرانكو 
باريزي أمام يوڤنتوس، وقد متنى قبلها أن تنتهي بالفوز لكن ما نيل 
املطالب بالتمني يا باريزي، تلك املباراة كانت أحد أبرز أسباب تتويج 
يوڤنتوس بلقب االســـكوديتو وبفارق نقطتني فقـــط عن بارما بعد 
منافسة شرسة استمرت للحظات األخيرة من املوسم، وكانت واحدة 
من 13 خســـارة تكبدها امليالن في ذلك املوسم مما جعله يحتل املركز 
الـ 11 ما يجعله واحدا من أسوأ مواسم الروسونيري إن لم يكن األسوأ 

بالفعل في حقبة الرئيس سيلفيو بيرلسكوني.
األهداف الـ 6: يوجوفتش د19، زيدان د31، يوجوفتش د49، فييري 

د70، أموروزو د73، ڤييري د80.

مان يونايتد يقصف المدفعجية بسداسية

التاريخ: 25 فبراير 2001 اجلولة الـ 28 من الدوري االجنليزي موسم 
2000-2001. املكان: اولد ترافورد

كانت نهاية التســـعينيات وبداية األلفية اجلديدة بالفعل سنوات 
مان يونايتد مبدربهم األســـطوري الســـير أليكس فيرغسون، ورغم 
محاوالت بعض األندية وخاصة ارسنال مبدربه أرسني فينغر إسقاط 
الشياطني احلمر عن عرش الكرة االجنليزية في تلك الفترة، إال أن كل 
تلك احملاوالت باءت بالفشل وكثيرا ما كانت الهزمية بالضربة القاضية، 
ومن تلك احملاوالت تلك املباراة التي جمعت الفريقني والفارق بينهما 13 
نقطة في صراع الفوز بلقب البرميرليغ 2001 قبل نهايته بـ 10 مباريات، 
لهذا كان الفوز هو املطلب األساسي لزمالء تييري هنري وهو الوحيد 
الذي يكفل لهم منافسة ولو شكلية على اللقب حتى اجلوالت األخيرة، 
بينما كان حتقيق النصر هو »الكريزة« التي سيضعها زمالء روي كني 
على »جاتوه« املوســـم، وهو ما كان بالفعل وبعرض ساحر ونتيجة 
مذهلة من جانب الشـــياطني احلمر، حيث دكوا مرمى منافســـهم بـ 6 
قنابل من النوع الثقيل جعلت احلارس ديڤيد ســـيمان يتمنى لو كان 
بجانب زميليه مارتن كيون وتوني آدامز الغائبون عن املباراة، املثير 
في األمر أن أصحاب امللعب أنهوا املواجهة بشكل مبكر وخالل الشوط 
األول فقط باحرازهم 5 أهداف كاملة كان بطلها األول املهاجم األســـمر 
دوايت يورك صاحب الهاتريك الشـــهير في وقت قياسي لم يتخط الـ 
20 دقيقة واألكثر إثارة أن الشياطني دخلوا املباراة بدون أبرز جنومهم 
وهمـــا الثنائي رايان غيغز وأندي كول واهلل أعلم كم كانت ســـتكون 
النتيجة في حال شـــارك الثنائي املوهوب، ذلك االنتصار الكبير أنهى 
املنافســـة على البطولة في ذلك املوسم وحسمها متاما لصالح السير 
فيرغســـون وهو ما حدث بالفعل بتتويج املان باللقب بفارق 10 نقاط 

كاملة عن املدفعجية.
األهداف الـ 6: يورك 2، يورك 17، يورك 21، روي كني 25، سولسكيار 

38، شيرينغهام 89

ڤالنسيا يقهر ريال مدريد

التاريـــخ: 10 يونيو 1999 ـ ذهاب نصف نهائي كأس امللك موســـم 
1999-1998

قد تكون الفترة التي تولى فيها كالوديو رانييري تدريب ڤالنسيا 
في أواســـط األلفية اجلديدة من أسوأ فترات اخلفافيش في تاريخهم 
وسببا رئيسيا في غيابهم بعض الشيء في الفترة املاضية، لكن رانييري 

كما يقال سحر الدربي، بالعودة ملا قبل تلك املواجهة الكالسيكية في 
دربي اسطنبول املثير، جند أن الضيوف )غلطه سراي( كانوا حديث 
القارة العجوز بالكامل بعد تتويجهم ببطولة كأس االحتاد األوروبي 
في نهاية املوسم املاضي واألدهى انتزاعهم لقب كأس السوبر األوروبي 
بعد فوزهم على العمالق ريال مدريد في بداية ذلك املوسم، ومع ذلك 
كانت االنطالقة القوية في الدوري التركي خالل اجلوالت الـ 10 األولى 
بفضل تواجد جنوم كبار أبرزهم الروماني حاجي واألتراك كيركماز 
وحســـن شاش وهاكان شـــوكور، وفي املقابل جند معاناة وحسرة 
وحلظات أليمة كثيرة يعاني منها فريق فنربخشـــه وجماهيره بعد 
النتائج السلبية ولهذا كانت كل التوقعات تشير الى انتصار سهل 
وكبير للضيوف على فريق طيور الكناري، ولكن ليس هذا ما حدث 
في الـ 90 دقيقة التي تابعها أكثر من 55 ألف مشـــجع ازدحموا في 
مدرجات ملعب شوكرو سراج أوغلو الشهير، بل ما حدث أن تدخلت 
كرة القدم بكل جبروتها وقســـوتها ومنحت فنربخشه فوزا ساحقا 
بنتيجة 6-0 رغم طرد جنم الفريق األرجنتيني أورتيغا في الشوط 
األول، لتعطي بذلك درســـا للجميع في أن كرة القدم ال تعطي اال من 
يعطيها وال ميكن أن تقف مع من يتكبر عليها ويفقد تصميمه وحماسه 
عند ممارســـتها، ولتحول أحالم جماهير غلطه سراي الى كوابيس 
ظلـــت تطاردهم حتى يومنا هذا، إذ تعد تلك النتيجة هي األكبر بني 
الفريقـــني في مباريات الدربي وهي مباراة الذل التي ال متل جماهير 

فريق الكناري من ذكرها واالحتفال بها في كل الدربيات التالية.
األهداف الـ 6: تونكاي د9، أورتيغا د37، سيرحات د68، سيرحات 

د74، جيهون د78، أوميت د86

األهلي والزمالك أو بيبو وبشير

التاريخ: 16 مايو 2002ـ  اجلولة الـ 22 من الدوري املصري موسم 
2002-2001

ال ميكن أن نذكر تلك املباراة بدون أن نذكر اســـمني معها، األول 
هو الالعب املتميز خالد بيبو صاحب الـ 4 أهداف الساحرة في تلك 
املباراة، والثاني هو املعلق املتميز مدحت شلبي صاحب أشهر اجلمل 
التعليقية في تاريخ الكرة املصرية »بيبو وبشير... بيبو واجلول« 
والتـــي وصف بها الهـــدف الرابع لألهلي والثانـــي خلالد بيبو بعد 
فاصل مهاري من الالعب كان ضحيته بشـــير التابعي مدافع الفريق 
األبيـــض، تلك املباراة تعد كذلك بداية مرحلة الســـيطرة األهالوية 
في تاريخ مباريات القمة حيث شـــهدت االنتصـــار األول للعبقري 
البرتغالي مانويل جوزيه املدير الفني الســـابق لألهلي وصاحب الـ 
19 بطولـــة في تاريخه والــــ 14 انتصارا على الفريق األبيض في 19 
مباراة محلية وقارية، وتبرز قيمة تلك املباراة كذلك في أنها صاحبة 
النتيجة األكبر ضمن لقاءات الفريقني سواء في البطوالت احمللية أو 
القاريـــة، وإن كان املثير في األمر أنه رغم ذلك الفوز التاريخي فقد 
فشـــل األهلي في الفوز ببطولة الدوري املصري لهذا املوسم وتوج 

بها فريق اإلسماعيلي.
األهداف الـ 6: رضا شـــحاتة د5، إبراهيم سعيد د19، خالد بيبو 4 

كان حاضرا في املرة األولى التي درب فيها ڤالنسيا وأحرز فيها اللقب 
الوحيد في تاريخه وهو كأس امللك اإلسباني »كوبا ديل ري«.

ڤالنسيا فاز في النهائي على أتلتيكو مدريد وهزم برشلونة في دور 
الـ 8، لكن لن ينســـى عشاقه تلك املباراة في نصف النهائي أمام ريال 
مدريد والتي سحق فيها اخلفافيش النادي امللكي بسداسية دون رد.

صنع »البيوخو« كالوديو لوبيز -الذي عرف بلقب جالد برشلونة 
ـ ثالثة أهداف وأحرز هدفا آخر، كما أحرز القائد األســـطوري جايزكا 
مندييتا هدفا سادسا جميال ليحسم ڤالنسيا اللقاء من موقعة الذهاب 
ويحقـــق نتيجة تاريخية ال تتكرر كثيـــرا على ريال مدريد الذي كان 

بطال ألوروبا وقتها.
األهداف الـ 6: كالوديو لوبيز د19، روكي د31، فالوفيتش د34، روكي 

د41، أجنولو د53، مندييتا د73

ميالن يكتسح إنتر 

التاريخ:11 مايو 2001 ـ اجلولة الـ 30 من الدوري اإليطالي موسم 
2000-2001 ، هـــي إحدى املباريات التي ال تنســـى في تاريخ الكرة 
اإليطاليـــة وخاصة في دربي مدينة ميالنـــو العريق املثير، مباراة 
لطاملا تذكرها جمهور الروسونيري »ميالن« وأراد نسيانها جمهور 
النيراتزوري »اإلنتر«، معتبرين أن تلك الفترة ضمت أســـوأ فريق 
لعب لإلنتر فـــي تاريخه وإن كان اللوم بالكامـــل مازال يوجه الى 
رجلني اعتبرتهما اجلماهير املسؤولني األساسيني عن تلك الكارثة، 
وهما املدرب ماركو تارديللي وحارس املرمى سيباستيان فري والذي 
يعد اآلن أحد أفضل حراس املرمى في الكالتشيو وهو يحرس مرمى 
فيورنتينا، أما على الطرف اآلخر فتلك املباراة كانت مباراة البرازيلي 
الطائر سيرجينيو والذي وضع اسمه في الذاكرة الذهبية جلماهير 
ميالن بتفوقه وتألقه غير العادي في تلك املباراة سواء بانطالقاته 
الصاروخية أو متريراته املتقنة أو مراوغاته اإليجابية وأخيرا كونه 
صاحب الهدف السادس في تلك امللحمة امليالنية، كذلك تشكل املباراة 
حدثا خاصا في مســـيرة عائلة مالديني الكروية، حيث جمعت بني 
املدرب الوالد تشيزاري مالديني والالعب القائد االبن باولو مالديني، 
باإلضافة الى أن املباراة تعد الذكرى األجمل واألفضل في مســـيرة 
املهاجم اإليطالي كومانديني والذي ســـجل هدفـــني في تلك املباراة 

ولكنه رغم هذا خرج من ميالن ولم يعد.
األهـــداف الـ 6: كومانديني د3، كوماندينـــي د19، جوينتي د53، 

شفشينكو د67، شفشينكو د78، سيرجينيو د81

فنربخشه يذبح غلطه سراي 6 مرات

التاريـــخ: 6 نوفمبر 2002 ـ مباراة مؤجلـــة من اجلولة الـ 6 من 
الدوري التركي موسم 2003-2002

جتســـد تلك املباراة املهمة في تاريخ الدوري التركي كل معاني 
الدربي التي اعتاد اجلمهور سماعها من احملللني والالعبني قبل انطالق 
تلـــك املباريات، فاجلميع يقول ان مباريات الدربي ال تعرف املنطق 
وال تخضع للمعقول وكثيرا ما يفوز باللقاء الفريق االســـوأ، وذلك 

أهداف في الدقائق 29 و64 و72 و90.

بوليڤيا 6-1 األرجنتين

التاريخ: 1 أبريـــل 2009 ـ اجلولة الـ12 مـــن تصفيات قارة أميركا 
اجلنوبية ملونديال 2010.

قالوا مرتفعات وجبال، قالوا نقص أكســـجني وارهاق كبير، قالوا 
استهتار وتراخ، لكن كل ذلك لم يخفف من الصدمة الكبيرة التي عاشتها 
جماهير املنتخب األرجنتيني بعد سقوط فريقهم املدوي بسداسية كاملة 
في املرتفعات البوليڤية التي علت ســـطح البحر مبا يزيد على 3600 
متر، واألدهى أنها في مباراة ضمت ثنائي رمبا يراه البعض أفضل من 
ملس الكرة في تاريخ اللعبـــة، وهما املدرب دييجو مارادونا والالعب 
ليونيل ميســـي، صدمة النتيجة أنها جاءت من فريق صغير في كرة 
القـــدم وكان يحتل املركز قبل األخير في التصفيات، فهي لم تكن أمام 
املنتخب البرازيلي أو االيطالي أو األملاني بل أمامي مجموعة من املجهولني 
في كرة القدم يرتدون الفانلة اخلضراء ويتسلحون بالكثير من الروح 
القتالية والتصميم والرغبة العارمة في حتقيق انتصار يســـجل في 
تاريخ كرة القدم، وكان لهم ما أرادوا بالفعل وسجلوا نتيجة لن تنساها 
جماهير الكرة في العالم ولن تنسى النجم البوليڤي خواكيم بوتيرو 
صاحب نصف عدد تلك األهداف الـ 6، ولن تنسى كذلك املستوى السيئ 
الذي ظهر به جنوم التاجنو وأبرزهم احلارس كاريزو والعب الوسط 

ماسكيرانو وصاحب الكرت األحمر في املباراة دي ماريا.
األهداف الـ 6: مارتينيز د12، بوتيرو د34، دا ســـوزا د44، بوتيرو 

د55، بوتيرو د66، توريكو د87.

إيندهوڤن 6-2 أياكس أمستردام

التاريخ: 19 ابريل 2009 ـ اجلولة الـ31 من الدوري الهولندي موسم 
.2009-2008

الكثير منا ال يتابع الدوري الهولندي، مفضال عليه الدوريات الكبرى 
كالدوري االيطالي واالجنليزي واالسباني، ولكن األغلب يحرص على 
متابعة لقاء القمة الهولندي املعتاد بني ايندهوڤن وأياكس، وبالتأكيد 
فوز أحد الفريقني على اآلخر أمر مقبول وعادي ولكن أن يتمكن أحدهما 
مـــن احراز 6 أهداف في مرمى املنافس، فهو األمر اخلارق للعادة فعال 
والذي ال يحدث اال مرات نادرة في تاريخ مواجهات الفريقني معا، وهذا 
ما كان في مباراة اجلولة الـ 31 للموســـم املاضي حني متكن إيندهوڤن 
من تتويج سيطرته وتفوقه على غرميه األزلي خالل املواسم األخيرة 
بفوز ســـاحق وصل الى 6-2 في مباراة وضعت حدا ملنافسة أياكس 
على اللقب الهولندي وحسمته بشكل رسمي لصالح فريق ألكمار، مما 

ضاعف من الشعور باأللم واحلسرة عند مشجعي الفريق العريق.
األهـــداف الـ6: مينديز د22، أفيـــالي د31، املرابط د41، كولينا د57، 

دسودزاك د66، باكال د90.

ريال مدريد 2-6 برشلونة

التاريخ: 2 مايو 2009ـ  اجلولة الـ34 من الدوري االســـباني موسم 
.2009-2008

هي السداسية التي ال تنســـى، وهي العنوان األبرز ملوسم خرافي 
لفريق برشلونة االسباني وهي اجلوهرة األكبر واألجمل في تاج ارتداه 
الفريق الكاتالوني حني حقق الثالثية التاريخية في موســـم تاريخي 
مـــن الصعب تكراره، أهمية تلك املباراة تكمن في أنها فتحت الطريق 
أمام أبناء املدرب بيب غوارديـــوال نحو حتقيق املجد، فقبلها كان كل 
شيء مجهوال وغامضا وقد يضيع في حلظات أما بعدها فكانت الدنيا 
تهتف باسم البارشا، كل شيء قبل انطالق املواجهة الكبرى كان يقول 
انها ســـتكون مواجهة صعبة وقويـــة ومثيرة، كيف ال وهي املواجهة 
التي قد حتســـم لقب البطولة أو تشعل الصراع عليه، والبعض كان 
مينح األفضلية للفريـــق امللكي خاصة أنه لم يهزم مع مدربه اجلديد 
»خوانـــدي رواموس« منذ مباراة الذهاب بني الفريقني في الكامب نو، 
مما يعني ارتفـــاع الروح املعنوية والثقة لـــدى الفريق، وفي املقابل 
كانت تنتظر الضيوف مباراة صعبـــة في نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام تشيلسي في لندن أي أن تركيز الفريق لم يكن في أفضل 
حاالته، املثير أن بداية املباراة كانت تســـير مع تلك األقاويل بالفعل، 
كيف ال وقد تقدم ريال مدريد عبر مهاجمه هيوجني بهدف في الدقيقة 
14، لكن ما حدث بعد ذلك كان شـــيئا من اخليال وهو سقوط أصحاب 
امللعب بشكل كامل أداء ونتيجة وبسداسية رهيبة مع الرأفة والتألق 
الالفت حلارس املرمى املميز إيكار كاســـياس، سداســـية شهدت تألقا 
الفتا للنجم أندريس إنيستا وزميليه تييري هنري وجيرارد بيكي مع 
التألق املعتاد للنجوم ميســـي وزافي وبويول، ورمبا من رحمة القدر 
بجماهير الفريق امللكي أن األسد الكاميروني »صامويل إيتو« لم يكن 
في يومه خاص من جانب التوفيق في اللمســـة األخيرة، وإال لكانت 
الكارثة كوارث، الكثيرون يرون أن تلك املباراة كانت العامل املســـاعد 
األكبر لفلورنتينو بيريز في الفـــوز بانتخابات النادي امللكي وكانت 
الدافع األكبر بعد ذلك القتحامه سوق االنتقاالت الصيفي بشكل مخيف 
ضم خالله النجوم رونالدو وكاكا وبنزمية وألونســـو لكتيبة الفريق 
األبيض كي يستطيع الصمود والتغلب على سحر الفريق الكاتالوني 

في املواسم القادمة.
األهداف الــــ 6: هنري د18، بويول د20، ميســـي د35، هنري د58، 

ميسي د75، بيكي د83.

أشهر السداسيات التاريخية في الـ 15 عاماً األخيرة


