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معجزة مالي تعيد لألذهان أكثر »المعجزات والصحوات« إبهارًا وجنونًا في عالم الكرة
أحمد حسين

جاء تع����ادل منتخب مالي املثير مع انغوال الدولة املس����تضيفة 
لكأس افريقيا في االفتتاح االسبوع املاضي 4-4 مبثابة الدرس لكل 
متابعي كرة القدم، وهو امر يثير الدهش����ة واالعجاب كونه جاء في 
اخر 10 دقائق، وكانت انغوال متقدمة برباعية نظيفة ولكن كانونيه 
وزمالءه رفضوا التسليم بالنتيجة وسجلوا 4 اهداف في اخر الدقائق 

فحققوا تعادال مبثابة الفوز. 
هذا احلدث املثير اعاد لالذهان ما قام به منتخب افريقي اخر قبل 
حوالي 20 سنة في السعودية وحتديدا في مباراة ربع النهائي لكأس 
العالم للشباب عندما حول تأخره امام االحتاد السوفييتي )سابقا( 
من رباعية نظيف����ة الى تعادل مثير وفاز الحق����ا بركالت الترجيح 
5-3 في مباراة اقيمت يوم 25 فبراير 1989 على س����تاد مدينة االمير 
س����عود بن جلوي بالراكة وواصل بعدها منتخب نيجيريا حضوره 
في البطولة حتى وصل للنهائي ونال امليدالية الفضية امام املنتخب 

البرتغالي.
املش����كلة ان مثل هذا التحول الرهيب في النتائج من قبل الفرق 
االفريقية يقابل بسوء الظن وتأويل مثل هذا اجلهد الكبير الى اعمال 
الس����حر والدنبوشي التي تشتهر بها الدول االفريقية ولكن هذا امر 
مس����تبعد في ظل حدوث مثل هذا التحول في مباريات كبيرة داخل 
دول بعيدة عن مثل هذه الطقوس واملمارسات كالسعودية، اذ سبق 
ان تعادل النصر مع الهالل 4 - 4 في كأس االحتاد عام 1996 بعد ان 
تقدم الهالل برباعية نظيفة حتى الدقيقة 60. احلماس وعدم اليأس 
ام����ور يفترض ان يعيها كل الالعبني واملدربني وقبل ذلك اجلماهير، 

فاملباريات ال تنتهي اال مع صافرة احلكم.
وألقت الصحف األنغولية باللوم على طبيعة اللعبة بقولها »كرة 
القدم غير عادلة«، ولكن أبناء انغوال لم يكونوا وحدهم ضحايا ملثل 

هذه األحداث التي نقدم أبرز فصولها عبر تاريخ الكرة.

15 دقيقة مجنونة قادت األزرق لموسكو

انها خمسة عشر دقيقة من ذهب حيث تسببت تلك الدقائق بتأهل 
منتخبنا الوطني الى نهائيات أوملبياد موسكو 1980 حيث احتضنت 
العاصمة العراقية بغداد خالل الفترة من )16 الى 31 مارس 1980( تصفيات 
دورة موسكو األوملبية مبشاركة االزرق مع أربع منتخبات أخرى هي: 
األردن - سورية - اليمن - العراق من دور واحد يتأهل الى نهائيات 
موسكو صاحب املركز األول فقط. وبدأت أولى مباريات األزرق أمام 
املنتخب السوري وقد صمد السوريون طوال املباراة ومنع )األزرق( 

من تسجيل أي هدف حتى 
الدقيقة األخيرة عندما خطف 
جاسم يعقوب هدف املباراة 
الوحيد..ولع����ب )األزرق( 
مباراته الثانية في التصفيات 
مع املنتخب اليمني وجنح 
اليمن بنتيجة  بالفوز على 
قوامه����ا 5-1. وبع����د ذلك 
التنافس محصورا  أصبح 
بني فريقني فقط هما الكويت 
والعراق وهذا الش����يء كان 
البداية. فجاء  متوقعا منذ 
اليوم احلاسم والذي التقى 
فيه الفريقان باجلولة الثالثة 
في مباراة غريبة غلب عليها 
طابع اخلوف من اخلسارة 
وانته����ت بالتعادل ليتأجل 
اعالن البطل. ولعب االزرق 
آخر مباريات����ه باملجموعة 
مع املنتخب األردني وحاول 
األردنيون أن يجاروا الكويت 
ولك����ن )األزرق( متكن من 
تس����جيل هدف واحد كان 
كفيال بوصوله الى املباراة 

الفاصلة م����ع )العراق( بعد تس����اويهم 
بالنقاط برصيد )7 نقاط(، لتحديد بطل 
التصفيات اآلسيوية ألوملبياد موسكو 80. 
وفي تلك املباراة الكل كان متأكدا من فوز 
املنتخب العراقي حيث انتهى الشوط األول 
لصاحله بنتيج����ة 2 -0، واجرى مدرب 
االزرق البرازيلي كارلوس البرتو باريرا 
تغييرا بعد ذلك على صفوف األزرق حيث 
خرج سعد احلوطي ودخل ناصر الغامن، 
وفجأة انقلبت املباراة واصبح العبو األزرق 
الكويتي ميسكون بزمام امللعب وجنحوا 
في تسجيل هدفني سريعني األول أتى عن 
طريق ركلة جزاء نفذها جاس����م يعقوب 
بالدقيقة 24 من الش����وط األول، قبل أن 
يسجل البديل ناصر الغامن هدف التعادل 
بالدقيقة 34 من الش����وط الثاني برأسية 
استقرت في شباك املرمى العراقي كهدف 
تاريخي وصفه الشهيد الشيخ فهد االحمد 
بأنها كرة مسيرة، وسرعان ما اضاف األزرق 
هدف التقدم والفوز بالدقيقة 37 عن طريق 

تس����ديدة من جاس����م يعقوب لتنتهي املباراة املدهشة بفوز الكويت 
)3-2( وتتأهل الى أوملبياد موسكو 1980 وتصدر االزرق التصفيات 

كأول املجموعة اآلسيوية بفضل ال�15 دقيقة املجنونة.

ليڤربول 3-3 ميالن )2005( 

أح����د أهم املباريات النهائية في تاريخ دوري األبطال، كان ميالن 
� األفض����ل فنيا � متقدما بثالثية نظيفة حتى الدقيقة 54 من املباراة 
بعدما افتتح باولو مالديني التس����جيل ف����ي الدقيقة األولى وأضاف 
هرنان كريسبو هدفني.ولكن ليڤربول انتفض في أحد أقوى مبارياتهم 
األوروبية في التاريخ بقيادة ستيفن جيرارد، الذي سجل هدفا وساعد 
زميليه شابي ألونسو وفالدميير سميتشر على إحراز هدفني في فترة 
لم تتجاوز 16 دقيقة ليحقق التعادل بنتيجة 3-3.وأنقذ احلارس يرزي 
دوديك هدفا محققا من قدم أندريه شڤتشينكو في الوقت اإلضافي.
واستطاع الفريق اإلجنليزي حتت قيادة مديره الفني القدير رافايل 
بنيتيز الوصول باللقاء إلى ركالت الترجيح التي استغلها ليڤربول 
ليحرز لقبا تاريخيا أفس����د احتفاال كان يعد له باولو مالديني قائد 

ميالن التاريخ����ي باالعتزال مع التتويج 
بدوري األبطال.

البرتغال 5-3 كوريا الشمالية )1966(

في ربع نهائي كأس العالم 1966، أقصت 
كوريا الشمالية املنتخب اإليطالي الرهيب 
بهدف، وتقدمت بثالثية نظيفة على املنتخب 
البرتغالي الطموح حتى الدقيقة 27، حينما 
انتفض األسطورة إيزيبيو وقدم مباراة 
عمره، مسجال رباعية في 30 دقيقة، ويصل 
بالنتيجة إلى 4-3، وفي الدقيقة 79 اختتم 
جوزيه أوغس����تو صحوة فريقه مسجال 
الهدف اخلامس للبرتغال في اللقاء.رباعية 
إيزيبيو لم حتقق فقط التقدم للمنتخب 
البرتغالي، ولكنها ساعدته في احلصول 
على جائزة هداف البطولة برصيد تسعة 

أهداف.

بوخوم 5-6 بايرن ميونيخ )1976( 

وف����ي واح����دة م����ن أكث����ر مباريات 
البوندسليغا جنونا، ظل بوخوم متقدما بثالثية نظيفة حتى نهاية 
الشوط األول، وزاد غلته من األهداف إلى رباعية نظيفة مع الدقيقة 
53 من عمر املباراة، ولكن مع الدقيقة 55 بدأ بايرن ميونيخ في الرد.

وعلى مدار ال�20 دقيقة   التالية تألق فيها ثنائي بايرن ميونيخ كارل 
هانز رومينيغه، وجيرد مولر وس����اهما في تقدم فريقهم بخمس����ة 

أهداف مقابل أربعة في الدقيقة 75.
وحاول بوخوم إنقاذ املوقف وبالفعل أحرز جوزيف كاتزور هدف 
التع����ادل لبوخوم في الدقيقة 80 من عمر املباراة، هي النتيجة التي 
ظلت حتى الدقيقة 89 من عمر املباراة وهو ما دفع البعض لالعتقاد 
أن املباراة ستنتهي بالتعادل، ولكن أولي هونيس كان له رأي آخر.

وم����ع الدقيقة قبل األخيرة من عمر املباراة األصلي متكن الالعب 
األملاني من خطف الفوز لفريقه بهدفه السادس في مرمى بوخوم.

االتحاد السوفييتي 5- 5 يوغوسالفيا )1952(

في املباراة التي أقيمت ضمن منافس����ات دورة األلعاب األوملبية، 
في دورها الثاني في هلسنكي، تقدم املنتخب اليوغوسالفي بخمسة 

أهداف مقابل هدف طوال الشوط األول وحتى قبل نهاية اللقاء ب� 15 
دقيقة.وبدا أن أقصى ما ميكن للسوفييت حتقيقه هو تسجيل هدف 
ثان ليصل بالنتيجة إلى 5-2، ولكن بعد سلسلة متتالية من الركنيات 
التي حولها جميعا السوفييت إلى أهداف، متكنوا من انتزاع تعادل 

تاريخي مع نهاية املباراة. 

مان يونايتد 5- 3 توتنهام )2001(

س����طر املدرب االس����كوتلندي أليكس فيرغسون حلظة تاريخية 
جديدة في تاريخ مان يونايتد، بعد أن ظل الشياطني احلمر متأخرين 
بثالثية نظيفة حتى نهاية الشوط األول، واعتقد اجلميع أن توتنهام 
فاز بالفعل بنقاط املباراة الثالث، إال أن املدرب االسكوتلندي كان له 
رأي آخر.ففي االستراحة لقي العبو مان يونايتد من السير فيرغسون 
ما كان كافيا ليجعلهم يظهرون بالفعل روحا »شيطانية« في امللعب، 
وبحلول الدقيقة 72 جنح الشياطني الثالثة آندي كول ولوران بالن 

ورود ڤان نيستلروي في حتقيق التعادل للفريق.
وقبل أن ينقذ احلكم توتنهام بصافرة النهاية متكن خوان سابيستيان 

ڤيرون وديڤيد بيكام من إضافة هدفي التقدم ملان يونايتد.

انتصارات قاتلة

وعلى نفس الطريقة فاز ديبورتيفو الكورونا باريس سان جرمان 
4-3 في دوري االبطال عام 2001 حيث س����جل ديبورتيفو الكورونا 
استفاقة رائعة في مباراة تاريخية لعشاق الفريق أمام باريس سان 
جرمان بطل فرنسا في املجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال 
أوروبا.وتأخر ديبورتيفو أمام سان جرمان بثالثية نظيفة حتى الدقيقة 
العاش����رة من عمر الشوط الثاني قبل أن يلعب والتر باندياني أحد 
أهم املباريات في تاريخه ويقود فريقه لتسجيل عودة قوية.وافتتح 
باندياني في الدقيقة 57 ثم تبعه دييجو تريستان بثالث دقائق، وعاد 
باندياني للتسجيل معادال النتيجة لفريقه في لدقيقة 76، ثم اختتم 

أهداف فريقه وعرضه املذهل برأسية أكملت رباعية فريقه.
كما كانت ال����كأس األولى في تاريخ بالكبول ناجتة عن صحوته 
الكبرى في نهائي كأس إجنلترا أمام بولتون، بفضل مهاجمه ستان 
مورتنس����ن.افتتح لوفتهاوس التسجيل لبولتون مبكرا في الدقيقة 
الثانية من عمر املباراة، إال أن مورتينسن عادل النتيجة إلى 1-1 في 
الدقيقة 35. وأعاد ويلي موير فريقه للمقدمة في الدقيقة 39، واقترب 
إيريك بيل بفريقه من الكأس بهدف ثالث في الدقيقة 55، لكن مورتنسن 
استعاد صحوته مسجال هدفني متتاليتني في الدقيقتني 68 و89 محققا 
التعادل لفريقه والهاتريك 
املباراة،  الشخصي له في 
قبل أن يخطف بيل بيري 
الفوز لبالكبول في  هدف 

الوقت بدل الضائع.
ويحفل تاريخ كرة القدم 
مبعجزات قاتلة لعل ابرزها 
فوز مان يونايتد بدوري 
أبطال أوروبا 1999 بعدما 
جنح االجنليزي املخضرم 
ش���يرينغهام والنرويجي 
اول���ي سوليس���كاير في 
حتويل هزمية الشياطني 
امام بايرن ميونيخ الى فوز 
قات���ل 2-1 في الوقت بدل 
الضائع، كما حول منتخب 
املانيا تأخره 1-3 الى تعادل 
في الوقت االضافي الثاني 
3-3 قبل ان يحتكم الفريقان 
الى ركالت الترجيح التي 
األمل���ان واهلتهم  انصفت 
لنهائي مونديال اسبانيا 
1982 على حس���اب ديوك 

فرنسا.

أبرزها تأهل األزرق على حساب العراق في تصفيات أولمبياد موسكو.. وتعادل نيجيريا مع روسيا.. وثورة ليڤربول على ميالن في نهائي دوري األبطال

قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد جنح في حتويل تأخر فريقه 0-3 إلى تعادل 3-3 أمام ميالن قبل الفوز بركالت الترجيح هدف الفوز ملان يونايتد عبر سوليسكاير في مرمى بايرن ميونيخ بنهائي دوري األبطال 1999

ناصر الغامن سجل هدفا حاسماً في العراق

العبو مالي حققوا معجزة أمام انغوال عندما 
حولوا تأخرهم 0-4 الى تعادل مستحق 4-4 

واللقطة لهدف سيدو كيتا األول في انغوال

هدف جاسم يعقوب في مرمى العراق بتصفيات أولمبياد موسكو 1980


