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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ال صوت يعلو على صوت «دربي إنكلترا»
ال يزال «دربي» ليفربول ومانشستر
يونايتد أهم مباراة في الدوري اإلنكليزي
اتساع رقعة
الممتاز لكرة القدم رغم ْ
الكبار وتزايد مباراة القمة ،لكن للقاء
فريقي شمال إنكلترا دائمًا طعم خاص
شربل ّ
كريم
ّ
تغير «دربــي» ليفربول ومانشستر
يونايتد عما كــان عليه في املاضي
البعيد ،عندما كان أكبر فريقني في
إنكلترا فــي منافسة ح ــادة على كل
األل ـق ــاب ،لـكــن رغ ــم كــل ش ــيء ال يــزال
هـ ــذا ال ـل ـق ــاء م ـن ـت ـظ ـرًا بــالـنـسـبــة الــى
متابع للفوتبول حول العالم.
اليوم ،يعود الكبيران للوقوف وجهًا
لوجه في لقاء منتظر أيضًا بعدما
ّ
قدما نفسيهما على أنهما منافسان
طموحان لكل فريق يسعى الى لقب
«البريميير ليغ».
ويـعــود الـيــوم الكثير مــن الــذكــريــات
التي عــززت الكراهية بني الفريقني،
فــاإلشــادات التي يلقاها مانشستر
يونايتد حاليًا بعد بدايته القوية ال
بد أن تكون قد أثارت غيرة ليفربول
وأعــادت الى ذاكرته تلك األيــام التي
عاش فيها في ظل غريمه التقليدي.
في تلك األيام ،كان سكان مانشستر
يمثلون األثــريــاء فــي شـمــال الـبــاد،
إن كان من خالل ما يرتدونه أو من
خــال طريقة عيشهم .وهــذا املشهد

يعود اليوم الكثير من
الذكريات التي عززت الكراهية
بين الفريقين
تــرافــق مــع غـنــج إعــامــي ليونايتد،
فمهما فعله ليفربول لم يكن ليصل
عند اإلعالم الى نصف ما كان يكيله
ملــان ـش ـس ـتــر وجـ ـمـ ـه ــوره م ــن م ــدي ــح.
وه ــذه الـنـقـطــة تــركــت كــرهــا انعكس
ش ــراس ــة ف ــي املـ ــدرجـ ــات ع ـلــى أرض
امللعب.
تـ ـل ــك الـ ـضـ ـج ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـي ــط ب ـه ــذا
«الـ ـ ــدربـ ـ ــي» لـ ــم ي ـت ـم ـكــن مــان ـش ـس ـتــر
سـيـتــي م ــن خــرق ـهــا ،فـبـقــي الـشـمــال
تـ ـح ــت سـ ـلـ ـط ــة الـ ـف ــريـ ـق ــن األشـ ـه ــر
وخـصــوصــا ليفربول ال ــذي اتسعت
رقـ ـع ــة جـ ـمـ ـه ــوره ل ـت ـش ـمــل ال ـ ـقـ ــارات

حنين كبير إلى أيام جايمي كاراغر (ليفربول) وغاري نيفيل (مانشستر يونايتد) (أرشيف)

املختلفة.
أما على أرض امللعب ،فكانت الحدة
ت ــزداد موسميًا ومـشــادات الالعبني
تصل الــى حــدود غير مقبولة ،وهو
األمر الذي سقط في املواسم األخيرة
بفعل تراجع مستوى الفريقني وعدم
وقوفهما كمنافسني مباشرين على
الـلـقــب .أض ــف أن ــه فــي امل ــاض ــي ،كــان
ال ــاعـ ـب ــون امل ـح ـل ـي ــون أكـ ـث ــر بـكـثـيــر
فــي تشكيلتيهما ،وشـعــورهــم الــذي
يستمدونه من الـشــارع كــان الوقود
الـ ــذي يــؤجــج ال ـن ــار بـيـنـهــم .أم ــا في
األلفية الجديدة ،فبدأ عدد العناصر
املحلية يتقلص ملصلحة األجــانــب
الــذيــن ال يملكون روحـيــة «الــدربــي»
إال ب ـعــد قـضــائـهــم أك ـث ــر م ــن مــوســم
فــي ال ـنــادي ،لتبدأ الـنــديــة تنمو في
نفوسهم.
فــي املــاضــي البعيد ،وصـلــت األمــور
ال ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد اضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد أي م ـش ـج ــع
ف ــي «ان ـف ـي ـلــد رود» ي ـت ـحــدث بلكنة
مانشستر ،واألمر عينه ألي مشجع
«ليفربولي» يــزور «أولــد تــرافــورد»،
وهي أمور لم نعد نراها اليوم ،حيث
يتنقل مشجعو الفريقني جنبًا الى
جنب في محيط امللعبني من دون أي

مـشــاكــل ،بحسب مــا تنقله املشاهد
التلفزيونية قبل املباريات وبعدها.
حنني كبير الى أيام جايمي كاراغر
(ليفربول) وغاري نيفيل (مانشستر

يونايتد) اللذين اعتبرا رأس الحربة
ف ــي تــأج ـيــج ال ـص ــراع ب ــن الـفــريـقــن
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــديــث ،وه ـمــا الـيــوم
يـ ـعـ ـم ــان عـ ـل ــى ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي كــل

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )8

إيطاليا (المرحلة )8

 السبت:ليفربول × مانشستر يونايتد ()14,30
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي × سـ ـت ــوك سـيـتــي
()17,00
توتنهام × بورنموث ()17,00
بيرنلي × وست هام يونايتد ()17,00
كريستال باالس × تشلسي ()17,00
سوانسي سيتي × هادرسفيلد ()17,00
واتفورد × أرسنال ()19,30

 السبت:يوفنتوس × التسيو ()19,00
روما × نابولي ()21,45

 األحد:برايتون  -إفرتون ()15,30
ساوثمبتون  -نيوكاسل ()18,00
 االثنني:ليستر سيتي × وست بروميتش ألبيون
()22,00

 األحد:فيورنتينا × أودينيزي ()13,30
بولونيا × سبال ()16,00
كروتوني × تورينو ()16,00
سمبدوريا × أتاالنتا ()16,00
كالياري × جنوى ()16,00
ساسوولو × كييفو ()16,00
إنتر ميالنو × ميالن ()21,45
 االثنني:فيرونا  -بينيفنتو ()18,45

إط ــال ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أو اس ـت ـضــافــة
لتحليل املباريات .وهــذان الالعبان
ً
أصـ ـ ــا ع ـك ـســا م ـنــاف ـســة أخـ ـ ــرى بــن
ال ـنــاديــن وتـتـمـثــل بأكاديميتيهما
اللتني تنافستا على تخريج أفضل
املــواهــب ،فتخرج نيفيل مــع الجيل
الذهبي الذي قاده املدرب األسطوري
«الـ ـسـ ـي ــر» االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـكــس
ف ـيــرغ ـي ـســون ،وأط ـ ــل ك ــاراغ ــر العـبــا
م ـت ـع ـص ـبــا ب ـق ـم ـيــص ل ـي ـف ــرب ــول ول ــم
يــرحــم أي العــب انتقل مــن «الحمر»
الى «الشياطني الحمر» حتى مايكل
أوي ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذي ح ـص ــد األل ـ ـقـ ــاب م ـعــه،
والذي اعتبر يومًا مفخرة أكاديمية
ليفربول.
 ١٨ل ـق ـب ــا فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
املـمـتــاز و ٥ك ــؤوس أوروب ـي ــة تجعل
م ــن ل ـي ـفــربــول الـ ـن ــادي ال ــوح ـي ــد في
إنكلترا بقيمة مانشستر يونايتد،
وه ــذا مــا يجعل مــن «ال ــدرب ــي» ذات
قيمة كبيرة ال تتوقف عند العبني
معينني أو ترتيب معني للفريقني،
ف ــا ص ــوت يـعـلــو ع ـلــى ص ــوت هــذه
املوقعة الـتــي تشغل إنكلترا وعالم
الكرة مهما كانت الظروف املحيطة
بها.

الكرة العالمية

«الفيفا» يحقق أيضًا مع الخليفي

ناصر الخليفي وجيروم فالك (أ ف ب)

دخل االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
ع ـل ــى خ ــط ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــع ال ـق ـطــري
نــاصــر الـخـلـيـفــي ،الــرئـيــس التنفيذي
مل ـج ـمــوعــة «بـ ــي أن» ون ـ ـ ــادي ب ــاري ــس
س ــان ج ـيــرمــان ال ـفــرن ـســي ،ح ـيــث قــرر
أولي في أعقاب التحقيق
فتح تحقيق ّ
السويسري بحقه حول شبهات فساد
ت ـت ـع ـلــق ب ـح ـق ــوق الـ ـب ــث ال ـت ـل ـفــزيــونــي
ملباريات كأس العالم ،بحسب ما أفاد
متحدث باسم الـ»فيفا».
وأوضـ ــح امل ـت ـحــدث بــاســم االت ـح ــاد أن
غــرفــة الـتـحـقـيـقــات فــي لـجـنــة األخ ــاق
التابعة للفيفا «فتحت مساء الخميس
تحقيقًا أوليا بحق ناصر الخليفي»،
وذلـ ــك بـعــد س ــاع ــات م ــن كـشــف مكتب
املدعي العام السويسري فتح تحقيق
بحق الخليفي واألمــن العام السابق
ل ـل ـف ـي ـفــا جـ ـي ــروم ف ــال ــك ،املـ ــوقـ ــوف عــن

مــزاولــة أي نـشــاط ك ــروي عـلــى خلفية
قضايا فساد أخرى.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـشــرطــة
ّ
اإليطالية أن الخليفي وضــع فيل في
سردينيا بتصرف فــالــك ،حيث قامت
بتفتيشها ومصادرتها.
وأوضـحــت الشرطة أن الفيال الواقعة
في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر
قـيـمـتـهــا بـنـحــو سـبـعــة م ــاي ــن ي ــورو
«ش ـك ـل ــت وس ـي ـل ــة ف ـس ــاد اسـتـخــدمـهــا
نــاصــر الخليفي» ملصلحة فــالــك «مــن
أج ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـن ـقــل
التلفزيوني الـعــائــد إلــى كــأس العالم
لكرة القدم بني  2018و.»2030
وأش ـ ــارت ال ـش ــرط ــة إل ــى أن ـه ــا فـتـشــت،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور «م ـ ـم ـ ـثـ ــل ع ـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السويسرية»« ،فيال بيانكا» اململوكة
من شركة عقارات دولية ،موضحة أنه

تــم االس ـت ـمــاع إل ــى ع ــدد مــن مـســؤولــي
هذه الشركة.
إال أن محامي فالك ستيفان سيكالدي
ش ـ ـ ـ ـ ّـدد ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات إل ـ ـ ــى وك ــال ــة
ّ
«فــرانــس ب ــرس» على أن مــوكـلــه «دفــع
إيجار الفيال بنفسه».
وأضـ ـ ـ ــاف« :لـ ــوجـ ــود فـ ـس ــاد ،ي ـح ــب أن
ي ـك ــون ث ـمــة ب ـ ــدل ،إال أن ال ـس ـيــد فــالــك
ً
ل ــم ي ـك ــن م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن م ـن ــح ال ـح ـقــوق
اإلعالمية لطرف أو آلخر».
وأك ـ ـ ــد املـ ـح ــام ــي أن ف ــال ــك «ق ـ ـ ــرر ع ــدم
ال ـت ـع ـل ـيــق ب ـع ــد اآلن» ع ـل ــى األح ـ ــداث
«الـيــومـيــة» فــي هــذه املـســألــة ،مضيفًا:
«لقد أجــاب عــن أسئلة محققي مكتب
املدعي العام السويسري بشأن مجمل
ال ـن ـق ــاط امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـنــاصــر الـخـلـيـفــي.
سـيـحـتـفــظ ب ـه ــذه األج ــوب ــة ف ــي عـهــدة
ّ
املدعي العام».

