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نفى م��درب تشيلسي، أنطونيو كونتي، أن 
يكون حتلى بالسلبية عندما قال إن فريقه خرج 
من سباق املنافسة على لقب الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، وأصر بعد الفوز 3-1 على 
هدرسفيلد ت��اون الثالثاء على أن��ه ببساطة 

يتحلى بالواقعية.
وبعد اخلسارة 0-1 أمام ويست هام يونايتد 
ي��وم السبت في ال���دوري املمتاز، ق��ال كونتي 
إن »تشيلسي ل��م يعد ف��ي م��وق��ف يسمح له 
باجتياز مانشستر سيتي وأن فريقه لم يدخل 
م��ن ال��ب��داي��ة أج���واء امل��ن��اف��س��ة«. وق���ال امل��درب 
اإلي��ط��ال��ي: »ه��ذه احلقيقة، مانشستر سيتي 
خاض 16 مباراة وف��از 15 مرة وتعادل مرة، 
نحن في 17 مباراة خسرنا أرب��ع م��رات، عند 
وج��ود منافس مثل مانشستر سيتي يفوز في 
كل مباراة يكون من الصعب التفكير في اللحاق 
بالصراع على اللقب«. وتابع كونتي: »يجب 
أن نتحلى بالواقعية وأن نقول احلقيقة، أفضل 
قول احلقيقة عن قول كذبة جيدة، أنا أتبع هذا 
األس��ل��وب... أفضل احلديث بأمانة شديدة مع 

العبي فريقي ومع مشجعينا أيضا«.
وأك��د كونتي أن »الواقعية لن متنع فريقه، 

الذي سيلعب في دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبا أمام برشلونة في فبراير شباط املقبل، 

من مواصلة القتال حتى النهاية«.
وق��ال م��درب تشيلسي: »ه��ذا ال يعني أننا ال 
نريد اللحاق باملنافس لكننا نأمل في تراجع 

ح��اد )لسيتي( وننجح في الفوز بكل مباراة 
باملسابقة، ف��ي ه��ذا ال���دوري ال يجب نسيان 
أن املنافسة صعبة ج��دا، في كل مباراة يجب 
بذل 120 باملئة من املجهود املمكن وإال ستفقد 

النقاط«.

عاد تشيلسي صاحب املركز الثالث إلى طريق 
االنتصارات بفوزه 3-1 على مضيفه هدرسفيلد 
تاون في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 

يوم الثالثاء.
وتقدم تشيلسي -3صفر بعد مرور 50 دقيقة 
بفضل أهداف تيموي باكايوكو وويليان وبيدرو 
قبل أن يقلص هدرسفيلد ال��ف��ارق ع��ن طريق 

البديل لوران ديبواتر في الوقت بدل الضائع.
وأصبح رصيد تشيلسي 35 نقطة ويتساوى 
مع مانشستر يونايتد صاحب املركز الثاني 
لكنه يتأخر ب��ف��ارق 11 نقطة ع��ن مانشستر 
سيتي املتصدر وسيلعب فريقا مانشستر يوم 

األربعاء.
وبعد اخلسارة أمام وست هام يونايتد يوم 
السبت املاضي كان تشيلسي في حاجة إلى بداية 

قوية للعودة سريعا إلى الطريق الصحيح.
وأراح أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي القائد 
ج��اري كاهيل ال��ذي جلس على مقاعد البدالء 
كما غاب ألفارو موراتا بسبب اإلصابة ليلعب 
إيدن هازارد في مركز املهاجم مع وجود ويليان 

وبيدرو على اجلانبني.
وسبق لهدرسفيلد ال��ف��وز على مانشستر 
يونايتد ف��ي ملعب ج��ون سميث لكن ب��دا من 
البداية أن صاحب األرض يعتمد على التكتل 

الدفاعي. ومنح هدرسفيلد املساحة والوقت 
لسيطرة تشيلسي على الكرة في منتصف امللعب 

ودفع الفريق ثمن ذلك.
وتقدم تشيلسي بعد مرور 23 دقيقة بعدما 
أبعد يوناس لوسل ح��ارس هدرسفيلد الكرة 
بشكل س��يء وب��ات الفريق حت��ت ضغط قبل 
أن مي��رر ه��ازارد إل��ى ويليان ال��ذي منحها إلى 

باكايوكو ليسجل الهدف بثقة كبيرة.
وأضاف تشيلسي الهدف الثاني قبل دقيقتني 
من نهاية الشوط األول عندما أرسل ماركوس 
ألونسو كرة عرضية من اجلانب األيسر وحولها 

ويليان إلى داخل مرمى احلارس لوسل.

وانتهت آم��ال هدرسفيلد الوافد اجلديد في 
ال��ع��ودة بعد م��رور خمس دق��ائ��ق م��ن الشوط 
الثاني إذ تلقى ويليان مت��ري��رة م��ن ألونسو 
ومهدها إلى بيدرو الذي سدد بقوة وسجل هدفا 

بشكل رائع.
وكان بيدرو قريبا مرة أخرى من التسجيل 
في الدقيقة 68 بعدما تلقى متريرة من هازارد 

في هجمة مرتدة سريعة لكنه أهدر الكرة.
وخ���رج ه����ازارد بعد ذل��ك وش���ارك ميشي 

باتشواي بدال منه كمهاجم.
وأحرز البديل ديبواتر هدفا لهدرسفيلد، الذي 
يحتل املركز 12 برصيد 18 نقطة، في الوقت بدل 

الضائع بضربة رأس متقنة. 
وسجل آشلي بارنز العب بيرنلي هدفا قبل 
دقيقة من نهاية الوقت االصلي للمباراة ليتقدم 
الفريق للمركز الرابع في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم بالفوز -1صفر على ستوك 

املتعثر يوم الثالثاء.
والحت لستوك أفضل الفرص خالل املباراة 
لكن بارنز هو من أنهى حالة اجلمود بتسديدة ال 

تصد وال ترد في الدقيقة 89.
ورف��ع فريق امل��درب شون داي��ك رصيده الى 
31 نقطة من 17 مباراة متفوقا على توتنهام 
هوتسبير وارسنال وليفربول وكلهم سيلعبون 

يوم االربعاء.
وك��ان��ت الهزمية قاسية على ستوك ال��ذي 
حتسن مستواه بعد هزمية ثقيلة بخماسية أمام 
توتنهام يوم السبت. وحرم القائم بيتر كراوتش 
من التسجيل بينما أه��در كيرت زوم��ا فرصة 
سانحة اخرى وسدد مامي ضيوف محاولة في 

الشباك اجلانبية.
وأظهرت جماهير بيرنلي احباطها حتى سجل 
فريقها هدف اللقاء الوحيد من ثاني تسديدة فقط 
على املرمى وفي النهاية كانت جماهير ستوك 
هي التي ودع��ت امللعب غاضبة حيث يبتعد 

فريقها بثالث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. 

فرحة العبي تشيلسي

أنطونيو كونتي

كونتي: اللحاق مبانشستر سيتي بات مستحيال

تشيلسي يتخطى عقبة هدرسفيلد بثالثية .. وبيرنلي يتخطى ستوك في »البرمييرليغ«

متر السنوات وتتغير األندية والطموحات، وتزداد خصالت الشيب لدى 
أحدهم وتتراجع غزارة شعر الرأس لدى اآلخر، ولكن يبقى الصراع بينهما 
على حاله كما لو كان الزمن ال مير، هذان هما اإلسباني بيب غوارديوال 

والبرتغالي جوزيه مورينيو، بطالن حلكاية ال تنتهي.
»هو يقول، هو يقول«، هكذا رد مورينيو، املدير الفني ملانشستر يونايتد 
عند سؤاله عن التصريحات األخيرة لنظيره اإلسباني، مدرب مانشستر 

سيتي.
وال يستطيع امل��درب البرتغالي54/ عاما/ حتى اآلن أن يفهم سبب 
الفرحة الطاغية واالحتفاالت الصاخبة التي أطلقها مانشستر سيتي عقب 

فوزه على فريقه 2 / 1 في أولد ترافورد يوم األحد املاضي.
وشهدت غرفة خلع املالبس مبلعب مانشستر يونايتد عقب املباراة 
املواجهة اجلديدة بني مورينيو وغوارديوال، وطبقا ملا كشفت عنه وسائل 
اإلعالم اإلجنليزية، تبادل أعضاء كال الفريقني السباب والشتائم واللكمات، 

وتقاذفوا زجاجات املياه واحلليب.
ويعتقد وليس مؤكدا أنه لم يحدث مشادة لفظية أو جسدية بني مدربي 
الفريقني، ولكن يصعب في ظل هذا املشهد الساخن واملتوتر، أن يكون أبطال 
هذه الواقعة أط��راف أخرى من اجلهازين الفنيني لكال الفريقني ليس من 

بينهما مورينيو وغوارديوال.
ويبدو أن هذه الواقعة وجدت شرارتها األول��ى، عندما اقترب املدرب 
البرتغالي من غرفة خلع املالبس اخلاصة بفريق مانشستر سيتي، ليطالب 

الالعبني بخفض صوت املوسيقى.
وردا على سؤاله عما حدث، أجاب غوارديوال قائال: »لقد فزنا مبباراة 
ديربي، هل كانت الناس تنتظر أال نحتفل بهذا؟، بعد ذلك حدث ما حدث 

وأمتنى أال يقع مرة أخرى«.
وقال غوارديوال في مؤمتر صحفي عقد أمس الثالثاء :« كل الالعبني 
قاتلوا من أجل الفوز باملباراة، بعد املباراة تصافح الفريقان، توجه بعض 
من العبي مانشستر سيتي لالحتفال مع اجلماهير وشجعت الالعبني 

اآلخرين على االحتفال في غرفة خلع املالبس«.
واستقبل مورينيو كلمات غوارديوال ببعض االستخفاف والسخرية، 

حيث قال: »أنا لست هنا لكي أعلق على كلماته، الشيء الوحيد الذي ميكنني 
أن أقوله هو أن األمر بدا لي مختلفا، هناك اختالف في التصرفات وفي 

األخالق، هذا كل شيء«.
وجتمع غوارديوال ومورينيو، اللذان ي.عتبران ع��دوان ل��دودان منذ 
ما يربو على عقد من الزمن، عالقة متوترة للغاية منذ أن كانا يعمالن في 
الدوري اإلسباني، وذلك عندما كان األول مدربا لبرشلونة والثاني مدربا 

لريال مدريد.
ولكي تزداد األمور سخونة، اجتمع املدربان الشهيران بدءا من العام 

2016 في مدينة واحدة )مانشستر اإلجنليزية(.
وتبادل املدربان خالل تلك الفترة من الصراعات التي ال تنتهي الرسائل 
سواء من خالل الصحافة أو املواجهات املباشرة أو اخلفية البعيدة عن 
األنظار، باإلضافة إلى املناوشات خالل املباريات، بيد أن ذلك كله كان في 
الوقت الذي كان يعيش كل منهما في مدينة مختلفة، ولكن اآلن أصبح األمر 

مختلًفا وأكثر تعقيًدا بعدما انتقلت عداوتهما إلى شوارع مدينة مانشستر.
وال يجمع بني هذين املدربني الكبيرين سوى النجاح، فكالهما فاز بدوري 
أبطال أوروبا مرتني، فيما يتفوق مورينيو في عدد مرات فوزه ببطوالت 
ال��دوري بواقع ثماني ألقاب، في الوقت ال��ذي يجمع فيه غوارديوال في 

جعبته ستة ألقاب فقط.
ورغ��م ذل��ك كانت هناك فترات جمع ال��وئ��ام بني الطرفني، وع��ن هذا 
حت��دث مورينيو قائال: »أتذكر فقط األم��ور اإليجابية«، في إش��ارة إلى 
مواسمه األربعة التي عمل خاللها كمساعد مدرب في برشلونة في نهاية 

التسعينيات.
فيما قال غوارديوال عن تلك احلقبة، التي كان خاللها العبا في برشلونة: 

»هو يعرفني وأنا أعرفه«.
وتغير كل شيء إلى النقيض في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروب��ا عام 2010 عندما فاز انتر ميالن اإليطالي بقيادة مورينيو على 
برشلونة بقيادة غوارديوال، فقد كانت هذه اللحظة هي البداية لتاريخ 
طويل من اجلدل بني الطرفني بلغات ولهجات متعددة ولكنه بدون نهاية 

حتى اآلن.

صراعات مورينيو وغوارديوال »حكاية ال تنتهي«

بيب غوارديوال وجوزيه مورينيو خالل ديربي مانشستر

أشاد فيليب كوتينيو صانع لعب ليفربول 
املنافس في ال��دوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم بالدور الذي لعبه مدربه األملاني يورجن 
كلوب في تطوير مستواه ومساعدته على 
اللعب في أكثر من مركز ومن ثم اإلضطالع 

بدور أكبر في املباريات.
وك��ان كوتينيو )25 عاما( وهو برازيلي 
هداف ليفربول في املوسم املاضي برصيد 14 
هدفا في كل املنافسات وزاد دوره في مباريات 
فريقه في املوسم احلالي بعد أن حتول للعب 
في مركز أكثر عمقا في امللعب. وقال كوتينيو 
عبر موقع ناديه الرسمي على االنترنت ”أعتقد 
أن الطريقة التي ساعدني بها على اللعب عندما 
ال تكون الكرة بحوذتنا وعندما نكون حتت 

الضغط هي طريقة مختلفة متاما“.
وأض��اف كوتينيو ”لقد تغير أسلوبنا في 
اللعب. حاولنا التحول الس��ل��وب مختلف 
وأعتقد أن مستواي يتحسن بصورة تدريجية 

جراء ذلك وأمتنى في االستمرار في التحسن“.
وأردف الالعب البرازيلي الذي أحرز تسعة 
أه��داف في 15 مباراة محلية وأوروب��ي��ة هذا 
املوسم “اآلن أنا ألعب في مركز متقدم ودوما 

أحاول التحسن حتى أمتكن من احراز األهداف 
وبدء الهجمات ألن موقعي يتطلب ذلك.

”بهذا أصبح لي دور أكبر في املباريات 
وأشعر أنني تناغمت مع هذا املركز وأحببته“.

كوتينيو

كوتينيو يشيد بدور مدربه كلوب في تطور مستواه
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