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هامبورغ يناقض «البوندسليغا» الفريق العريق في خطر
في الوقت الذي كان فيه الدوري
األلماني لكرة القدم يشهد كرنفا ًال
وأجواء من الفرح واالحتفاالت
تهديفيًا
ً
في العديد من المالعب ،كانت مدينة
هامبورغ تبكي فريقها التاريخي والعريق
في البطولة بعد خسارته الكارثية أمام
دقت ناقوس
بايرن ميونيخ  .8-0خسارة ّ
الخطر ألحد أشهر فرق «البوندسليغا»
حسن زين الدين
مـ ــرة ج ــدي ــد ُي ـظ ـه ــر الـ ـ ـ ــدوري األمل ــان ــي
لـكــرة ال ـقــدم قــوتــه .م ــرة جــديــدة يثبت
ال ـ ــدوري األمل ــان ــي م ــدى ال ـت ـطــور ال ــذي
وصل إليه .مرة جديدة يؤكد الــدوري
األمل ـ ــان ـ ــي أنـ ـ ـ ــه ،مـ ــن حـ ـي ــث ال ـح ـم ــاس ــة
ً
وال ـت ـش ــوي ــق والـ ـتـ ـه ــدي ــف ،فـ ـض ــا عــن
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــري ،ب ـ ـ ــات فــي
مرتبة تضعه مباشرة خلف الــدوري
اإلنـكـلـيــزي مــع انـحـســار املـنــافـســة في
إس ـبــان ـيــا ب ــن ال ـث ــاث ــي ري ـ ــال مــدريــد
وجاره أتلتيكو وبرشلونة .في أمسية
الجمعة والسبت ،ملس املتابعون هذه
ّ
مشوقة
الحقائق مــن خــال مـبــاريــات
وصـلــت فيها الحماسة إلــى ذروتـهــا،
وقـ ّـدم فيها األملــان ما ّ
يسر األنظار من
كرة ّ جميلة يتوق كل متابع لرؤيتها،
بغض النظر ّ
عما إن كان من العاشقني
ل ـل ـب ـطــولــة األمل ــانـ ـي ــة أو ال .ه ــل يـمـكــن
ت ـص ــدي ــق أن م ــرح ـل ــة فـ ــي ال ـب ـط ــوالت
األوروب ـ ـي ـ ــة ُي ـس ـ َّـج ــل ف ــي  8م ـب ــاري ــات
فـيـهــا (مـ ـب ــاراة ي ــوم الـجـمـعــة و 7يــوم
الـسـبــت)  33هــدفــا بمعدل  4,1أهــداف
فــي كــل مـبــاراة؟ فــي أملانيا حــدث ذلــك،
وأك ـث ــر .ه ــذه «األكـ ـث ــر» تـخـبــرنــا عنها
ً
مـثــا مـبــاراة بــايــر ليفركوزن وضيفه

فولسبورغ ،عندما تقدم الثاني خارج
مـلـعـبــه  0-3قـبــل أن ي ـع ــادل األول في
ظ ــرف  10دقــائــق  ،3-3وم ــن ثــم يعود
الضيف ليتقدم  3-4فيعادله بعدها
املضيف ،ليعود فولسبورغ ويفوز في
الثواني األخيرة .4-5
ه ــذه «األك ـث ــر» تـخـبــرنــا عـنـهــا م ـبــاراة
بوروسيا دورتموند وضيفه ماينتس
ً
التي كانت سجاال بني الفريقني ،حتى
فاز األول  ،2-4حيث شهدت هدفًا رائعًا
ملاينتس عبر الكولومبي إلكني سوتو
في الدقيقة األولى من تسديدة نصف
م ـق ـص ـيــة م ــن خـ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء
ارت ـف ـع ــت فـ ــوق ك ــل دفـ ـ ــاع دورت ـم ــون ــد
وعلت معها أنظار كل املوجودين في
ملعب «سيغنال إيدونا بارك» لتسقط
بعدها في الشباك .أما األجمل ،فكانت
ت ـمــريــرة ال ـه ــدف ال ـثــالــث ال ــذي سجله
الغابوني بيار – إيميريك أوباميانغ،
التمريرة التي صنعها املتألق ماركو
رويـ ـ ــس بـ ـك ــرة ال ي ـم ـكــن وص ـ ــف م ــدى
روعتها.
ً
ً
إذًا ،أمل ــان ـي ــا ع ــاش ــت ك ــرن ـف ــاال جـمـيــا
وفرحًا على امتداد مالعبها في عطلة
األس ـب ــوع ،لـكــن وحــدهــا كــانــت مدينة
هــام ـبــورغ تـبـكــي .تـبـكــي ح ـســرة على
مجدها الغابر وأيامها الخوالي وعلى
فــريــق خــرج مــن املــديـنــة فــي حقبة من
الزمن ليحكم أملانيا ويهز عروش فرق
أوروبا الكبرى .كيف لم تبك هامبورغ
يــوم السبت عندما عــاد إليها فريقها
بهزيمة بثمانية أه ــداف أمــام الغريم
في السبعينيات والثمانينيات بايرن
ميونيخ في ملعب «أليانز أرينا»؟
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ك ــان ــت نـتـيـجــة هــذه
املـ ـب ــاراة مـفــاجـئــة وص ــادم ــة .كـثـيــرون
توقفوا عند الـفــوز الـبــافــاري الكاسح
وال ـقــوة الـتــي اسـتـعــادهــا الـفــريــق بعد
ف ـتــرة مــن ال ـتــذبــذب .لـكــن نـســي هــؤالء
األهـ ـ ـ ــم ،وه ـ ــو أن ه ــامـ ـب ــورغ ال ـع ــري ــق

م ـ ــن ت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارة .ف ــأن
ت ـقــول هــام ـبــورغ يـعـنــي ذل ــك ج ــزءًا من
ت ــاري ــخ ك ــرة أملــان ـيــا وح ـ ّـيـ ـزًا مـهـمــا من
ذاك ــرت ـه ــا الـجـمـيـلــة ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات
والثمانينيات .الفريق الذي أحرز لقب
«البوندسليغا»  6مرات بينها  3أعوام
 1979و 1982و 83وحل وصيفًا  9مرات
وأحرز لقب مسابقة األندية االوروبية
البطلة (دوري أبـطــال أوروب ــا حاليًا)
عــام  1983وكــأس الـكــؤوس األوروبـيــة
عام  .1977الفريق الذي ارتدى قميصه
عـمــالـقــة ال ـك ــرة األمل ــان ـي ــة م ــن فــرانـتــس

بكنباور إلــى فيليكس مــاغــات وأوفــي
زي ـل ـي ــر وهـ ــورسـ ــت ه ــروبـ ـي ــش م ـ ــرورًا
باإلنكليزي كيفن كيغان والـســويــدي
مــارتــن دال ــن ولـيــس انـت ـهـ ً
ـاء بالغاني
انـ ـط ــون ــي ي ـ ـبـ ــواه واإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـه ــدي
مـهــدافـيـكـيــا وال ـبــرازي ـلــي زي روبــرتــو
وال ـب ــوس ـن ــي ح ـس ــن صــال ـح ـمــدزي ـتــش
والـ ـه ــولـ ـن ــدي رود فـ ـ ــان ن ـي ـس ـت ـلــروي
والبلجيكي فينسان كومباني ،وحاليًا
قائد الفريق الهولندي رافايل فان در
فـ ــارت .أن يـخـســر هــام ـبــورغ بثمانية
أهداف ،ليس باألمر العابر على الكرة

األملــانـيــة ،وال على مــن عــاصــروهــا في
تلك الحقبة الذهبية.
بالتأكيد ،إن هامبورغ يعاني من أزمة
كـبـيــرة مــالـيــة وإداريـ ــة وفـنـيــة تتجلى
بـبـيــع الـنـجــوم فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
وعدم القدرة على تعويضهم وبتغيير
امل ــدرب ــن ،إذ إن  18مــدربــا مـ ـ ّـروا على
ال ـف ــري ــق م ـن ــذ عـ ــام  2001ح ـت ــى اآلن،
بينهم  3فــي املــوســم املــاضــي ،كــان من
ضمنهم م ــدرب هــولـنــدا فــي مونديال
ج ـنــوب أفــريـقـيــا ،ب ـيــرت ف ــان مــارفـيــك،
الــذي لم يتردد في القول بعد إقالته:
«ل ـق ــد أخـ ـط ــأت ك ـث ـي ـرًا ع ـنــد مــوافـقـتــي
عـلــى تــدريــب هــام ـبــورغ .األجـ ــواء غير
صالحة لكرة القدم هناك» ،في إشارة
إلــى إدارة الفريق ،بينما يشرف على
ه ــام ـب ــورغ حــال ـيــا مـ ــدرب م ـغ ـمــور هو
جوزف زينباور.
مــا هــو واض ــح أن هــامـبــورغ فــي أزمــة
عميقة ،وقد اتسعت بعد الكارثة أمام
بايرن ميونيخ ،وأن الفريق في خطر
حقيقي هذه املرة حيث يقع على شفير
دائــرة الهبوط الــذي نجا منه بمباراة
فاصلة في املوسم املاضي ،علمًا بأنه
الــوحـيــد ال ــذي لــم يسقط إل ــى الــدرجــة
الثانية منذ انطالق «البوندسليغا».
ّ
وم ــا ه ــو واضـ ــح أي ـض ــا ،أن ــه رغ ــم قــلــة
الـحـيـلــة ،عـلــى العـبــي هــام ـبــورغ ،وفــي
مقدمتهم أص ـحــاب الـخـبــرة مـثــل فــان
در فارت وهايكو فسترمان ومارسيل
يانسن أن يكونوا على قــدر القميص
ال ـ ــذي ي ــرت ــدون ــه وي ـن ـت ـش ـلــوا فــريـقـهــم
مــن واقـعــه الـحــالــي ،وإال فــإن املصيبة
ستكون كبيرة ،كبيرة جدًا.
يجدر على العبي
هامبورغ أن يكونوا
على قدر القميص الذي
يرتدونه (كريستوف
ستاشي ــ أ ف ب)

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )23

إيطاليا (المرحلة )23

المانيا (المرحلة )21

فرنسا (المرحلة )25

كأس انكلترا (دور الـ )16

ري ــال مــدريــد  -ديبورتيفو الكورونيا
0-2
إيسكو ( )23والفرنسي كريم بنزيما (.)73

تشيزينا  -يوفنتوس 2-2
ال ـبــوس ـنــي م ـيــان دي ــوري ـت ــش ( )17وفــران ـكــو
برينزا ( )70لتشيزنيا ،واإلسباني ألفارو موراتا
( )27وكالوديو ماركيزيو ( )33ليوفنتوس.

بايرن ميونيخ  -هامبورغ 0-8
توماس مولر ( 21من ركلة جزاء و )55وماريو
غوتزه ( 23و )88والهولندي أريــن روبــن (36
و )47والبولوني روبــرت ليفاندوفسكي ()56
والفرنسي فرانك ريبيري (.)69

لوريان  -ليون 1-1
أندريه ايو ( )50للوريان ،والكاميروني كلينتون
موا نجي ( )77لليون.

أرسنال  -ميدلسبره 0-2
الفرنسي أوليفييه جيرو ( 27و.)29

برشلونة  -ليفانتي 0-5
البرازيلي نيمار ( )17واألرجنتيني ليونيل
م ـي ـســي ( 38و 59و 65م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء)
واألورغوياني لويس سواريز (.)73
سلتا فيغو  -اتلتيكو مدريد 0-2
مانويل نوليتو ( 59من ركلة جزاء) وفاييان
أوريالنا (.)71
فالنسيا  -خيتافي 0-1
ألفارو نيغريدو ( 71من ركلة جزاء).
اشبيلية  -قرطبة 0-3
الـ ـب ــول ــون ــي غ ــريـ ـغ ــور ري ـت ـش ــوف ـي ــاك ()39
والكولومبي كارلوس باكا ( )44وفيسنتي
ايبورا (.)79
ملقة  -اسبانيول 2-0
امليريا  -ريال سوسييداد 2-2
غرناطة  -اتلتيك بلباو 0-0
رايو فايكانو  -فياريال
ايبار  -التشي (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  57نقطة من  23مباراة
 -2برشلونة  56من 23
 -3اتلتيكو مدريد  50من 23
 -4فالنسيا  47من 23
 -5اشبيلية  45من 23

باليرمو  -نابولي 1-3
املغربي أشرف لزعر ( )14واألرجنتيني فرانكو
فاسكيز ( )36ونيكوال ريغوني ( )65لباليرمو،
ومانولو غابياديني ( )82لنابولي.
ساسوولو  -فيورنتينا 3-1
دومينيكو بيراردي ( )62لساسوولو ،واملصري
محمد صالح ( )30والسنغالي خوما باباكار
( 32و )62لفيورنتينا.
اتاالنتا  -انتر ميالنو 4-1
األرجـنـتـيـنــي ماكسميليانو مــورال ـيــس ()27
ألتاالنتا ،والسويسري شـيــردان شاكيري (2
مــن ركـلــة ج ــزاء) والكولومبي فــريــدي غــواريــن
( 37و )63واألرجـنـتـيـنــي رودري ـغ ــو باالسيو
( )72إلنتر.
ميالن  -امبولي 1-1
كييفو  -سمبدوريا 1-2
اودينيزي  -التسيو 1-0
جنوى  -هيالس فيرونا 2-5
روما  -بارما 0-0
تورينو  -كالياري 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  54نقطة من  23مباراة
 -2روما  47من 23
 -3نابولي  42من 23
 -4فيورنتينا  38من 23
 -5التسيو  37من 23

اينتراخت فرانكفورت  -شالكه 0-1
اإليطالي لوكاس فيزون (.)64

مرسيليا  -ريمس 2-2
ديميتري باييه ( )58والغاني الدولي اندريه ايوو
( )69ملرسيليا ،ونيكوال دو بريفيل ( )6ودافيد
نغوغ ( )90لريمس.

باير ليفركوزن  -فولسبورغ 5-4
الـكــوري الجنوبي ســون هيونغ مــن ( 57و62
و )67واملغربي كريم بلعربي ( )72لليفركوزن،
والـهــولـنــدي ب ــاس دوس ــت ( 6و 29و 63و)90
والبرازيلي رونالدو رودريغيز (.)17

باريس سان جيرمان  -كاين 2-2
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ــان اب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش ()2
واألرجـنـتـيـنــي إيــزكـيــال الفـيـتــزي ( )40لسان
جيرمان ،واألرجنتيني ايميليانو ســاال ()89
وهيرفيه بازيل (.)90

بوروسيا دورتموند  -ماينتس 2-4
ال ـصــربــي نـيـفــن ســوبــوتـيـتــش ( )49ومــاركــو
رويس ( )55والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ
( )71والتركي نوري شاهني ( )78لدورتموند،
والسويدي إلكني سوتو ( )1والتونسي يونيس
مالي ( )56ملاينتس.

بوردو  -سانت إتيان 0-1
األوروغوياني دييغو روالن (.)42

هوفنهايم  -شتوتغارت 1-2
بوروسيا مونشنغالدباخ  -كولن 0-1
فيردر بريمن  -اوغسبورغ 2-3
هيرتا برلني  -فرايبورغ 2-0
هانوفر  -بادربورن
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  52نقطة من  21مباراة
 -2فولسبورغ  44من 21
 -3مونشنغالدباخ  36من 21
 -4شالكه  34من 21
 -5اوغسبورغ  34من 21

نانت  -باستيا 2-0
متز  -غانغان 2-0
لنس  -إيفيان 2-0
ليل  -نيس 0-0
تولوز  -رين 1-2
موناكو  -مونبلييه (تأجلت)
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليون  51نقطة من  25مباراة
 -2مرسيليا  49من 25
 -3باريس سان جيرمان  49من 25
 -4سانت اتيان  41من 25
 -5موناكو  40من 24

كريستال باالس  -ليفربول 2-1
فـ ــرايـ ــزر ك ــام ـب ــل ( )15ل ـ ـبـ ــاالس ،ودانـ ـي ــال
ستاريدج ( )49وآدم الالنا ( )58لليفربول.
وس ــت بــروم ـي ـتــش ال ـب ـيــون  -وس ــت هــام
يونايتد 0-4
النيجيري براون إيدييه ( 20و )57وجيمس
موريسون ( )42وسايدو بيراهينو (.)72
استون فيال  -ليستر سيتي 1-2
الهولندي لـيــونــاردو باكونا ( )68وسكوت
سينكلير ( )90ألسـتــون فـيــا ،والـكــرواتــي
أندريه كراماريتش ( )90لليستر.
برادفورد سيتي  -سندرالند 0-2
جون أوشي ( 2خطأ في مرماه) ،وجوناثان
ستيد (.)61
دربي كاونتي  -ريدينغ 2-1
بالكبيرن روفرز  -ستوك سيتي 1-4
بريستون  -مانشستر يونايتد (الليلة
)21.45

