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ـمية

ّ
المرحلة المقبلة األهم والتي يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن من دون فرانك ريبيري (أ ف ب)

قد ال يعرف ليفاندوفسكي الكثير أو ربما ال يعرف شيئًا عن القضية الفلسطينية (أ ف ب)

تتوقف على املدير الرياضي لسان
ج ـيــرمــان ،أنـتـيــرو هـنــريـكــي ،بــل إنــه
التقى الخليفي أيـضــا .مــا يهم هنا
ً
أن ــه بـ ــدال م ــن دع ــم الــاع ـبــن ال ـعــرب
وت ـح ــدي إس ــرائ ـي ــل ع ـبــر االس ـت ـفــادة
مــن ال ـكــرة األوروب ـي ــة لـتـقــديــم الــدعــم
للقضية الفلسطينية وعدم االكتفاء
ً
مـثــا ب ــأن تـقــوم الـجـمــاهـيــر الــرائـعــة
لـنــادي سلتيك االسكوتلندي بهذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة وح ـ ــده ـ ــا وآخـ ـ ــرهـ ـ ــا رف ــع
شـ ـع ــار :الـ ـق ــدس عــاص ـمــة فـلـسـطــن،
فـ ــإن ش ـخ ـص ـيــة ع ــرب ـي ــة ل ـه ــا وزن ـه ــا
فــي ال ـكــرة األوروب ـي ــة مـثــل الخليفي
ال ت ـت ــوان ــى ع ــن االس ـت ـع ــان ــة بــوكـيــل
إسرائيلي لـضـ ّـم العــب ،مهما كانت
نجومية هذا الالعب.
غ ـيــر أن ال ـت ـق ــارب ب ــن هـ ــذا الــوك ـيــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وش ـخ ـص ـي ــات عــرب ـيــة
ف ــي ال ـك ــرة األوروبـ ـي ــة لـيــس جــدي ـدًا.
إذ فــي عــام  2010لعب زاهــافــي دورًا
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـل ـك ـي ــة ب ــورتـ ـسـ ـم ــوث
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي إل ـ ـ ـ ــى رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـم ـ ــال
اإلم ـ ــارات ـ ــي س ـل ـي ـمــان ال ـف ـه ـيــم حـيــث
ك ـ ـ ــان عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـش ـق ـي ــق األخـ ـي ــر

أح ـمــد الـفـهـيــم ،كـمــا ت ـقــول صحيفة
«الـ ـت ــايـ ـم ــز» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .ث ــم لـعــب
زاهــافــي دورًا فــي امـتــاك السعودي
علي الـفــرج لبورتسموث نفسه من
خ ـ ــال ع ــاق ـت ــه ب ــامل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـنــادي وق ـت ـهــا بـيـتــر سـ ـت ــوري .إذًا
هذا الوكيل اإلسرائيلي وإلى جانب
ع ـم ـلــه وت ـح ـص ـي ــل الـ ـف ــائ ــدة امل ــادي ــة
ّ
يمد جسور العالقة مع شخصيات
عربية .هذا دوره اآلخر .إنه التطبيع
م ــع كـ ـي ــان الـ ـع ــدو م ــن ب ــواب ــة ال ـك ــرة
األوروبية.
م ـج ــددًا ع ــودة إل ــى لـيـفــانــدوفـسـكــي.
قــد ال يـعــرف هــذا الــاعــب الكثير أو
رب ـم ــا ال ي ـع ــرف شـيـئــا ع ــن الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـص ــراع ال ـع ــرب ــي –
اإلسرائيلي ،لكن من املفيد في حال
إع ــان ــه ع ـبــر ص ـف ـحــاتــه الـشـخـصـيــة
ع ـ ـلـ ــى «االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت» عـ ـ ــن ت ـع ـي ـي ـن ــه
لـ ــزاهـ ــافـ ــي أن يـ ـق ــوم مـ ـت ــابـ ـع ــوه مــن
املـشـجـعــن ال ـع ــرب بـنـشــر تـعـلـيـقــات
تـ ـع ـ ّـرف ــه ف ـي ـه ــا ب ـح ـق ـي ـق ــة إس ــرائـ ـي ــل
وجــرائـمـهــا ،وال ـقــول لــه :لقد اخترت
الخيار األسوأ.
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