
يبدو فيروس كورونا املستجد »كوفيد19« وكأنه 
قد أصبح قريباً جداً من أن يتسبب في إلغاء العديد من 
بطوالت املوسم احلالي، وهو ما قد يقضي على أحالم 

العديد من األندية التي قدمت موسماً استثنائياً.
مع تواصل دول وحكام العالم في حربهم لوقف 
تفشي فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19« والذي 
حت��ول إل��ى جائحة تهدد البشرية جمعاء، أصبحت 
مسألة استمرار البطوالت الرياضية في املوسم احلالي 
من عدمها تأتي في مرتبة متأخرة من اهتمام معظم دول 

العالم.
وعلى ال��رغ��م م��ن احمل���اوالت احلثيثة التي يبذلها 
االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم واالحت��اد الدولي للعبة 
»فيفا« وجميع االحت��ادات األوروبية احمللية لضمان 
استكمال بطوالت كرة القدم القارية واحمللية على حد 
س��واء، إال أن الوضع أصبح بالغ التعقيد حالياً إذ أن 
ال�«فيفا« طالب جميع احت��ادات كرة القدم في العالم 
أن تنهي مسابقاتها وبطوالتها قبل نهاية شهر يونيو 
القادم، ما جعل الفترة الزمنية املتبقية لنهاية املوسم 
قصيرة جداً حتى مع فرض إجراءات استثنائية مثل أن 
تدخل جميع الفريق واألندية معسكرات مغلقة ويتم 
لعب البطوالت املتبقية خلف أبواب مغلقة بالتأكيد ومع 
تواجد الطواقم الفنية والطبية فقط، وأن تكون جميع 
البطوالت املتبقية أشبه إلى البطوالت املجمعة، ولكن 
حتى مع هذه الفرضية وه��ذا احلل غير املسبوق فإن 
إمكانية تنفيذه أيضاً تبدو بالغة الصعوبة مع استمرار 
غلق املدن وحظر التجوال ووضع العديد من الالعبني 

واألندية في احلجر الصحي.
ونتيجة لكل ذلك فإن فكرة إلغاء املوسم أصبحت 
واردة بشدة بعد أن كانت تطرح على استحياء شديد 
ففي إنكلترا أعلنت احلكومة البريطانية أن البالد من 
املمكن أن يستمر إغالقها في الستة أشهر املقبلة بسبب 
التأثر الشديد إلى اآلن بالفيروس التاجي وهو ما دفع 
قائد املنتخب اإلنكليزي وفريق توتنهام املهاجم هاري 
كاين إل��ى القول إن��ه إذا تعذر إنهاء املوسم في نهاية 
يونيو القادم فيجب إلغاءه فيما عبر رئيسا ناديا تورينو 
وفيورنتينا عن استحالة استكمال الدوري اإليطالي من 
وجهة نظرهما بسبب إجراءات العزل الصحي املفروضة 

في إيطاليا جراء تداعيات اإلصابة ب�«كوفيد19«.
وبالتأكيد ف��إن إلغاء املوسم احلالي في بطوالت 
الدوري العاملية واألوروبية على صعيد خاص سيمثل 
ضربة قاصمة ألحالم الكثير من األندية ليس فقط التي 
كانت على أعتاب التتويج بألقاب تاريخية لها، ولكن 
بالنسبة ألنية كثيرة قدمت مواسم استثنائية وظهرت 

بأشكال مغايرة ملا كانت عليه في املواسم املاضية.

ليفربول املتضرر األكبر
لم يدر بخلد أحد على اإلطالق ونحن نستقبل بدايات 
شهر فبراير أن ليفربول الذي يقدم موسماً استثنائياً 
بل وتاريخياً ويقترب ج��داً من أن يكون أس��رع نادي 
يتوج بلقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، سيتأجل حلمه 
بل وُيضرب في الصميم جراء تداعيات تفشي الفيروس 

التاجي.
فبعد أن كان املدرب األملاني يورغن كلوب والعبوه 
يهيؤون أنفسهم لالحتفال بلقب غاب عن خزائن النادي 
ملدة 30 عاماً قبل نهاية شهر مارس إذ باألمور تنقلب 

رأساً على عقب وتتوقف املسابقة متاماً ويصبح الفريق 
على مشارف فصل محبط جديد من فصوله مع اللقب 
في السنوات األخيرة، ويكفي أن الفوز بالبطولة أصبح 
مستعصياً عليه متاماً فبعد أن كان في املوسم املاضي 
أول فريق يجمع 97 نقطة في موسم واح��د دون أن 
يتمكن من التتويج باللقب، ها هو في املوسم احلالي 
يقف مكتوف األي��دي خوفاً من ضياع اللقب رغم أنه 
ينفرد بالصدارة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي 
أقرب مالحقيه، وهو أمر لو حدث فسيسجل التاريخ 
أن ليفربول هو أسوأ فرق الدوري اإلنكليزي حظاً على 

اإلطالق.

ليستر وضياع احللم األوروبي
أنهى ليستر سيتي امل��وس��م السابق ف��ي املرتبة 
التاسعة برصيد 52 نقطة بعد أن تلقى 16 هزمية، علماً 
أنه بعد انقضاء املرحلة التاسعة والعشرين كان في 
املرتبة احلادية عشرة برصيد 35 نقطة فقط، أما في 
املوسم احلالي فقد حتسنت أوضاع الفريق كثيراً فبعد 
29 مرحلة يحتل حالياً املركز الثالث برصيد 53 نقطة 
ويقدم موسماً هو بكل املقاييس استثنائياً حتى أن 
البعض وصفه بأنه كان في بعض فترات املوسم أفضل 

من موسمه الذي توج فيه باللقب عام 2016.
وحتت قيادة األيرلندي الشمالي برندن ردجرز فاز 
الفريق في 16 مباراة ويتربع مهاجمه اخلبير جيمي 
فاردي على صدارة ترتيب الهدافني برصيد 19 هدفاً، 
وهو ما جعل حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثانية في تاريخ الثعالب يبدو مشروعاً للفريق إال أن 
إيقاف الدوري وصعوبة استكماله جعلت من حتقيق 

هذا احللم أمراً صعب املنال..

صدمة لالتسيو
أبهر فريق التسيو اجلميع ه��ذا املوسم مبستواه 
الثابت والرائع حتت قيادة مدربه سيموني إنزاغي، 
ففريق العاصمة الذي يعد أقل فرق الدوري اإليطالي 
خسارة هذا املوسم برصيد هزميتني فقط، يحتل املركز 
الثاني على الئحة ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 
62 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس حامل 
اللقب، وهو ما جعل جماهير الفريق السماوي تشعر 
أنها قريبة جداً من حصد لقب ظل غائباً عن خزانته منذ 
موسم 1999-2000، عندما توج الفريق باللقب للمرة 

الثانية واألخيرة في تاريخه بعد األولى عام 1974.
هذا األمر جعل إنزاغي يتحدث مبرارة قائالً: »نعلم 

أنه من الصعب أن نتحدث عن كرة القدم حالياً إال أنه 
في النهاية نتمنى أن ننهي ما أجنزناه حتى اآلن وننجز 

العمل الذي بدأناه قبل ثمانية أشهر«.
سيموني أردف قائالً وكأنه يرجو منظمي البطولة: 
»نحن جاهزون للعودة للعب سواء في يونيو أو يوليو 
أو حتى أغسطس، ونتمنى أن تنتهي البطولة ألن أي 

قرار غير ذلك ستكون عواقبه وخيمة«.
التسيو أنهى املوسم املاضي خالي الوفاض متاماً 

بعد أن احتل املركز الثامن برصيد 59 نقطة.

أتالنتا وآمال استكمال املوسم
األح��زان تبدو متضاعفة عند أتاالنتا وجماهيره 
ليس فقط ألن الفريق يقدم موسما رائعاً حتى اآلن متيز 
فيه بأنه صاحب أقوى خط هجوم في الدوري اإليطالي 
بعد تسجيله 70 هدفاً بفارق 20 هدفاً عن يوفنتوس 
املتصدر، أو ألنه تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا في مشاركته األولى في البطولة، بل ألن مدينة 
بيرغامو احلزينة التي ميثلها الفريق تعد من أكثر املدن 
ت��ض��رراً بسبب تفشي جائحة فيروس »كوفيد19« 

سواء على صعيد اإلصابات أو حاالت الوفيات.
وكانت مباراة أتالنتا وفالنسيا التي أقيمت في ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قد تسببت في توجيه 
اللوم لالحتاد األوروبي لكرة القدم بسبب موافقته على 
إقامتها في مدينة ميالنو وهو ما نتج عنه إصابة 30% 
من فريق فالنسيا بفيروس كورونا بحسب ما أعلن 

فالنسيا فيما بعد.
ودافع رئيس يويفا السلوفيني تشفيرين عن القرار 
بشدة قائاًل أنه حتى موعد إقامة املباراة في التاسع 
عشر من فبراير املاضي لم يكن معلن على اإلطالق ان 
إقليم لومبرديا سيكون هو ب��ؤرة انتشار الوباء في 

إيطاليا.

آمال ريال سوسييداد وخيتافي
وإذا ذهبنا إلى إسبانيا إحدى أكثر الدول التي تأثرت 
بشدة من تفشي فيروس كورونا حيث وصلت أعداد 
الوفيات إلى أكثر من 8200 متوفي، فإن األمور تبدو 
في اجت��اه واح��د وه��و إنهاء املوسم متاماً، إذ أصبح 
استكماله أمراً بالغ التعقيد، وإذا مت بالفعل إلغاء موسم 
2019-2020 من الليغا اإلسبانية فإن ذلك سيمثل أمراً 
صداماً لناديي ريال سوسييداد وخيتافي اللذان كانا 
على أعتاب ضمان مقعدين في املسابقات األوروبية 
فالفريقان يحتالن املركزين الرابع واخلامس على 

التوالي برصيد 46 نقطة.
وميثل ه��ذا املوسم طفرة لسوسييداد حت��دي��داً إذ 
أنه أنهى املوسم املاضي في املركز التاسع برصيد 50 

نقطة.

خسائر اليبزيغ
وإذا اجتهنا إلى أملانيا فإن بالتأكيد أكثر املتضررين 
من إلغاء املوسم احلالي إذا حدث فسيكون فريق ريد 
بول اليبزيغ ال��ذي تأهل ألول مرة في تاريخه لربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا حتت قيادة مدربه الشاب 
الواعد نايغلسمان، علماً ب��أن الفريق ميتلك حالياً 
آماال كبيرة في املنافسة على لقب البوندسليغا إذ أنه 
يقدم أفضل مواسمه في البطولة ويحتل املركز الثالث 

برصيد 50 نقطة بعد انتهاء املرحلة 25.
ويتصدر ب��اي��رن حالياً ج��دول ترتيب املسابقة 
وسيكون أيضاً من اخلاسرين إذا انتهى املوسم إال أنه 
لن يفقد الكثير كونه حامل الرقم القياسي للفوز بلقب 

املسابقة برصيد 29 لقباً.

أكبر اخلاسرين
وبعيداً عن حسابات بعض الفرق وآمالها املختلفة 
في استكمال تفوقها فإن أكبر اخلاسرين بالتأكيد هي 
القطاعات الكبيرة العاملة في مختلف األندية بعيداً 
عن كرة القدم، إذا يبدو األمر وكأنهم اللقمة السائغة 
إلدارات بعض األندية لتخفيض رواتبهم بعد أن تأثرت 
اقتصاديات جميع األن��دي��ة بسبب تداعيات إيقاف 

املسابقات املختلفة.
ويبدو فريق نيوكاسل خير مثال على ذلك حيث 
قام مالك النادي املنافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
بوضع جميع العاملني البعيدين عن مجال كرة القدم 
في ال��ن��ادي في عطلة مفتوحة حتى ع��ودة النشاط 

الكروي.

30 عاما كورونا قد يحطم حلم ليفربول املنتظر منذ 
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غريزمان يتحدث عن أفضل 
مباراة له ويفتقد كرة القدم

غريزمان

اع��ت��رف املهاجم الفرنسي ل��ن��ادي برشلونة 
االسباني أنطوان غريزمان بأنه »يفتقد كثيراً إلى 
كرة القدم« وذلك في دردشة مع متصفحي االنترنت 
في الوقت ال��ذي ي��الزم فيه منزله بسبب احلجر 

الصحي جراء فيروس كورونا املستجد.
وقال غريزمان أحد أفراد منتخب بالده املتوج 
مبونديال روسيا 2018 »احلجر يسير بشكل جيد. 
افتقد كرة القدم كثيراً لكن ال نستطيع القيام بأي 
شيء«. وأوضح »لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس 
أوروبا 2020، لكن األمر أفضل بهذه الطريقة ألننا 

نعاني من اصابات كثيرة هذا املوسم«.
واعتبر بأن أفضل مباراة خاضها »كانت مواجهة 
أرسنال مع اتلتيكو مدريد )فريقه السابق( في 
نصف نهائي الدوري األوروبي. أنا فخور جداً من 

دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد«.
وعن كيفية متضية أيامه في املنزل في اآلونة 
األخيرة قال غريزمان »لدينا الوقت ملمارسة الكثير 
من الرياضات، سيستمر األمر كذلك على مدى 30 
يوما على األق��ل. ال أدري متى يعاود ال��دوري وال 

متى نعاود التدريبات«.

أش��اد األرجنتيني ليونيل ميسي بالنجم املصري 
محمد صالح العب ليفربول والعديد من جنوم الفريق 

اإلنكليزي.
وحتّدث قائد برشلونة اإلسباني في حسابه الرسمي 
على إنستغرام عبر اإلنترنت أول من أمس عن العديد من 

جنوم ليفربول في بادرة نادرة ألفضل العب في العالم.
وقال ليونيل ميسي في تصريحات تداولتها العديد من 
الصحف اإلنكليزية: »محمد صالح كان رائعاً مع ليفربول 

هذا املوسم، أحب أسلوب لعبه«.
وسّجل صالح مع ليفربول هذا املوسم في ال��دوري 
املمتاز 16 هدفاً كأعلى مسجلي متصدر الدوري املمتاز، 
لكن قيامه ب���أدوار تكتيكية أخ��رى قد أث��ر على سجله 

التهديفي عموماً خاصة وأّنه سبق وسّجل 32 هدفاً في 
املوسم قبل املاضي.

وأخ��رج ليفربول برشلونة من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا املوسم املنصرم بعد رميونتادا تاريخية في 
ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز 4-0 معوضاً خسارته 

ذهاباً بثالثية نظيفة أمام ميسي ورفاقه.
ولم ينس ميسي اإلشادة بالعديد من جنوم ليفربول 
اآلخرين إذ امتدح مجهودات السنغالي ساديو مانيه 
بقوله: »جت��ده في كل مكان، مثل الع��ب خط الوسط، 

اجلناح، املهاجم«.
أما عن الهولندي فان دايك فقال ميسي الذي يتصدر 
مع برشلونة جدول ترتيب الدوري اإلسباني قبل إيقاف 

النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا: »إنه منافس 
قوي للغاية، أحد أفضل الالعبني في العالم«.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري املمتاز بفارق 
25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف لكن مستواه 
املبهر محلياً لم يشفع له في متابعة محاولة احلفاظ على 
لقب دوري أبطال أوروبا بخروجه من ثمن النهائي أمام 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.
وأوض��ح ميسي أّن هدوء البرازيلي أليسون حارس 
ليفربول مينحه األفضلية على العديد من حراس املرمى 

كما توقع املزيد من التألق للواعد أرنولد.
وت��ص��در ميسي حديث وس��ائ��ل اإلع���الم عقب إع��الن 
موافقته على تخفيض أج��ره مع زمالئه الالعبني في 
برشلونة ملساعدة النادي على جتاوز أزمة إيقاف النشاط 

الرياضي احلالية.
وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها على حسابه 
الرسمي على إنستغرام، مجلس إدارة النادي برئاسة 
جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض الالعبني 

خالل املفاوضات األخيرة.  
وكتب ميسي: »من جانبنا، حان الوقت لإلعالن أننا، 
باإلضافة إلى تخفيض 70 باملئة من راتبنا خالل حالة 
ال��ط��وارئ، س��وف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو 
النادي من حتصيل 100 باملئة من رواتبهم طاملا استمر 

هذا الوضع«.
وأض��اف: »نريد أن نوضح أّن رغبتنا كانت دائماً في 
تطبيق تخفيض الرواتب، ألننا نفهم متاماً أّن هذا وضع 
استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائماً عندما ُطلب 
منا ذل��ك«، متابعاً »لقد قمنا بذلك في كثير من األحيان 

مببادرة منا عندما رأينا أّن ذلك ضروري أو مهم«.
ولفت ميسي إلى أن هناك »من داخل النادي من حاول 
وضعنا حتت املجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا 

نعرف دائماً أننا سنفعله«.
وش��اب التوتر ألشهر العالقة بني العبي برشلونة 
ومجلس اإلدارة، حيث وّجه ميسي انتقادات علنية للمدير 
الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في فبراير املاضي، بعدما 

أدلى األخير بتصريحات انتقد فيها الالعبني.

محمد صالح وميسي في لقاء سابق

ميسي: محمد صالح رائع مع ليفربول.. أحب أسلوب لعبه

هؤالء  قد يعصف فيروس كورونا بأحالمهم

كانافارو يناشد إيطاليا إستلهام إجناز مونديال 
2006 للتغلب على كورونا

دونه أميركا  بكوبا  ظفرنا  ولكن  جدًا  بنيمار  معجب  أنا  تيتي: 

ناشد فابيو كانافارو، قائد إيطاليا  السابق، 
بالده االستلهام من تتويج »األتزوري« بكأس 
العالم 2006 من أج��ل تخطي أزم��ة فيروس 
ك��ورون��ا املستجد معتبراً رؤي��ة وطنه وقد 

اجتاحه هذا الوباء تشكل »قلقاً وأملاً«.
وقال قائد املنتخب الفائز مبونديال 2006 
ف��ي أمل��ان��ي��ا امل���درب احل��ال��ي لفريق غواجنو 
إيفرغراندي الصيني في رسالة مفتوحة موجهة 
إلى وطنه بعنوان  »رسالة إلى إيطاليا«، نشرت 
على موقع »ذا باليرز تريبيون« على شبكة 
اإلنترنت: »ال أستطيع أن أصف مدى فظاعة 
شعور رؤية إيطاليا تعاني هكذا، أن أرى الكثير 

من األرواح ُتفقد كل يوم«.
أضاف: »قلبي مع كّل الناس الذين تضرروا، 
وخاصة أولئك الذين فقدوا شخصاً هم قريبون 

منه«.
جاءت رسالة كانافارو في الوقت الذي وقفت 
فيه إيطاليا دقيقة صمت ونكست أعالمها حداداً 
على 11591 شخصاً لقوا مصرعهم في البالد 

بسبب وباء »كوفيد19-«.
وأكمل كانافارو )46 ع��ام��اً( ال��ذي خاض 
136 مباراة دولية في صفوف منتخب بالده، 
في عطلة نهاية األسبوع املاضي فترة احلجر 
الصحي في الصني بؤرة الوباء األول��ى، حيث 

يقيم حالياً، ونشر صورة له وهو يركب دراجته 
النارية.

وقال كانافارو، الذي قاد غواجنو في املوسم 
املاضي إلى لقب الدوري الصيني، إّن اإليطاليني، 
ومن بينهم هو نفسه، مذنبون بالتقليل من شأن 

حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر أّنه الوقت املناسب لهم جميعاً اآلن 
للتكاتف، وحثهم على استدعاء »روح الوحدة 
التي ال ميكن كسرها« والتي أظهرتها إيطاليا 

لتصبح بطلة للعالم.
وتابع: »دائماً الناس يسألونني، ملاذا إيطاليا 

ربحت كأس العالم؟

يعتبر تيتي م��درب ال��ب��رازي��ل نفسه من 
أشد املعجبني بالعبه نيمار، ولكن في الوقت 
عينه، وبالنظر إلى فوز البرازيل بكوبا أميركا 
2019 بدون جنم سان جيرمان، فإن منتخب 

بالده ال يعتمد عليه بشكل مفرط.
نيمار تيتي مدرب البرازيل

ويؤكد م��درب السامبا أن نيمار ال يزال 
أيقونة البرازيل حالياً، ولكنه ال يخشى اللعب 

بال جنم مدينة األنوار باريس.
وي��رى تيتي في مقابلة مع مجلة فرانس 
فوتبول أن نيمار ال��ذي انتقل من برشلونة 
لباريس سان جيرمان آب/ أغسطس من عام 

2017 قدم أفضل مستوياته في كامب نو.
وقال تيتي: »في كل مباراة، أسأل نفسي 
ال��س��ؤال عينه: كيف أخ��رج أفضل م��ا لدى 

فريقي، وأبني املنتخب الذي أفكر به وأوازنه 
بالشكل األمثل. نيمار يطمئنك، ألن منافسنا 
لن يكون ق���ادراً على التوقع م��اذا سيفعل، 
وي��ق��دم ل��ك ح��الً ف��ردي��اً أو جماعياً ال ميلكه 
اآلخ��رون، سرعة تفكيره وتنفيذه، وقدرته 

على االرجتال«.
وتابع تيتي »كان أفضل أداء له برأيي في 
برشلونة، كما هو احلال في املنتخب الوطني، 
عندما يلعب في على اجلانب األيسر ويحاول 

الدخول إلى منطقة اجلزاء«.
»كان مستوى اللعب الذي وصل إليه آنذاك 
استثنائياً وك��ان فقط ميسي و كريستيانو 
رون��ال��دو أعلى منه. ل��م أر َ أب���داً ه���ازارد أو 

غريزمان أو بوغبا يلعب على هذا املستوى ».
أظهرت البرازيل بشكل قاطع أن هناك 

حياة ب��دون نيمار، حني ظفروا مبجد كوبا 
أميركا على أرضهم العام املاضي، على الرغم 
من أن جنمهم غاب عن البطولة بسبب إصابة 

في الكاحل.
وف��از السيليساو ف��ي امل��ب��اراة النهائية 
على بيرو 3-1 في البرازيل، طارداً كوابيس 
اخلسارة املُذلة 7-1 أم��ام أملانيا في نصف 

نهائي كأس العالم في 2014.
وق��ال تيتي في ه��ذا ال��ش��أن: »ك��ان الفوز 
بكوبا أميركا، على أرض��ن��ا، حتدياً كبيراً، 
خاصة بالنسبة لالعبني الذين عانوا من إهانة 
2014 بأكبر قدر ممكن أمثال داني ألفيش، 
فرناندينيو ، تياغو سيلفا، هذا اللقب كان أكثر 
أهمية ألننا فقدنا نيمار بسبب اإلصابة قبل 

أيام قليلة فقط من بدء البطولة.


