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عجل��ة الدوري االنكليزي تبدأ بالدوران بلقاء "مان يونايتد" وليس��تر س��يتي..اليوم
ُ
ليفربول وتشلس��ي األكثر انفاقًا ومانشس��تر سيتي مرشح قوي لالحتفاظ باللقب
لن���دن  -أ ف ب :تعود عجلة ال���دوري اإلنكليزي لكرة
الق���دم للدوران اعتبارا من الي���وم الجمعة بعد صيف
صاخب آخر في سوق االنتقاالت الصيفية ،كان عنوانه
قبل س���اعات معدودة عل���ى اقفاله إنفاق تشلس���ي
وليفربول ما مجموعه  152,5مليون يورو لضم الحارسين
اإلسباني كيبا أريساباالغا والبرازيلي أليسون.
ويبدو مانشس���تر س���يتي مرش���حا ليكون أول بطل
يحتف���ظ باللقب منذ عقد من الزم���ن ،لكن يجب عليه
الحذر م���ن ليفربول الذي أنفق ما يق���ارب  200مليون
يورو من أجل محاولة الفوز بلقبه األول منذ .1990
وفي المقابل ،كانت الفوضى عنوان الصيف بالنسبة
لمانشس���تر يونايتد وصيف البطل وتشلس���ي ما قد
يؤث���ر على حظوظهم���ا في محاولة إزاحة س���يتي عن
عرش الدوري الممت���از ،فيما تفوح رائحة التفاؤل عند
أرس���نال مع حقبة جدي���دة إن كان على صعيد االدارة
الفنية أو التنفيذية.
وتبرز وكال���ة فرانس برس النقاط الخمس المحورية
التي تفرض نفس���ها عش���ية انطالق الموسم الجديد
الي���وم الجمع���ة بلقاء مانشس���تر يونايتد وليس���تر
سيتي.
وحفلت األس���ابيع القليلة الماضي���ة بتذمر المدرب
البرتغالي لمانشس���تر يونايتد جوزيه مورينيو الذي
لم يك���ن راضي���ا أوال ع���ن الالعبين الذي���ن كانوا في
تصرفه خالل فترة اإلعداد للموس���م الجديد بس���بب
العطلة الممددة الناجمة عن مش���اركة الكثير منهم
في مونديال روس���يا ،ثم عن نش���اط إدارة النادي في
سوق االنتقاالت.
كما أن العالقة بين مورينيو وبعض العبيه المؤثرين
ليس���ت في أفض���ل أحواله���ا ،إذ انتقد علن���ا قائده
اإلك���وادوري أنتونيو فالنس���يا والمهاجم الفرنس���ي
أنتوني مارس���يال ،كما أن البرودة تسيطر على أجواء

عالقته بنجم منتخب فرنس���ا ب���ول بوغبا بعد ان عانى
بطل العالم من إبقائه عل���ى مقاعد البدالء في الكثير
من مباريات الموسم الماضي.
والمواق���ف الصادرة ع���ن مورينيو تج���اه الالعبين
واالدارة عل���ى الس���واء ،تعي���د الى األذهان مش���كلة
الموس���م الثالث له إن كان في تجربتيه مع تشلس���ي
اللندني أو ريال مدريد اإلسباني.
في الحاالت السابقة ،خسر مورينيو وظيفته بعد أن
توج في الموس���م الذي س���بقه بلقب الدوري المحلي،
لكن الوضع مختلف هذه الم���رة إذ أنه يتذمر دون أن
يس���تند الى أي لقب ألن يونايتد خرج خالي الوفاض
الموسم الماضي.
وفي ظل المس���توى واالس���تمرارية اللذين يعتمد
عليهما سيتي ،الفائز األحد بدرع المجتمع على حساب
تشلس���ي (-2صف���ر) ،واألموال التي أنفقه���ا ليفربول
لتعزيز التشكيلة التي قادته الى نهائي دوري أبطال
أوروبا الموس���م الماضي ،تبدو األجواء جاهزة النهيار
جديد لمورينيو.
فضل سيتي هذا الموسم االعتماد على االستمرارية
والثب���ات واكتف���ى بض���م الجزائري ري���اض محرز من
ليس���تر س���يتي ،رغم إدراكه بأنه ل���م ينجح أي فريق
في االحتف���اظ بلقبه منذ أن حقق ذل���ك يونايتد قبل
 9أعوام.
ويبقى س���يتي الفري���ق األوفر حظا للف���وز باللقب
بعدم���ا حافظ على التش���كيلة التي قادته الموس���م
الماضي الى تحطيم الكثير من األرقام القياس���ية في
الدوري الممتاز ،والتعديل الوحيد كان تعاقد المدرب
اإلس���باني جوس���يب غوارديوال مع الجن���اح الجزائري
رياض محرز من ليستر سيتي.
وال يحت���اج س���يتي الى إج���راء أي تعدي�ل�ات على
التش���كيلة في ظل المزيج الناجح بي���ن العبي الخبرة

والش���باب بوجود العبين مخضرمين مثل األرجنتيني
سيرخيو أغويرو واإلس���باني دافيد سيلفا وشبان مثل
البرازيلي غابريل جيزوس والبرتغالي برناردو س���يلفا،
كما تخلص من المش���كلة التي عان���ى منها في مركز
الظهير األيسر بعد عودة الفرنسي بنجامان مندي من
اصابة في ركبته أبعدته عن المالعب طيلة  7أشهر.
قد يدفع تشلس���ي ثمن التأخر في حس���م مس���ألة
التخلي ع���ن مدربه اإليطالي أنتونيو كونتي والتعاقد
مع مواطنه ماوريتسيو ساري ،ألن األخير لم يحظ سوى
بأربعة أسابيع من أجل التحضير للموسم الجديد.
وبعدما حول نابولي الى أح���د أكثر الفرق األوروبية
إثارة من ناحية األداء الهجومي خالل المواسم الثالثة
الماضية ،يأمل ساري أن يعيد تشلسي للمشاركة في
دوري أبطال أوروبا الموس���م المقب���ل على أقل تقدير،
لكن أس���لوبه يتطل���ب الكثير من التحضي���ر البدني
والفني وهو لم يس���تلم مهمته س���وى قبل أس���ابيع
معدودة ،كما أن الكثير م���ن العبيه التحقوا متأخرين
بالتمارين بسبب مشاركتهم في كأس العالم.
وافتقار تشلس���ي الى التخطيط المسبق لم ينحصر
بمركز المدرب وحسب ،بل اضطره لجعل اإلسباني كيبا
أريس���اباالغا أغلى حارس في العال���م بعدما أنفق 80
ملي���ون يورو من أجل تعويض اإلس���باني تيبو كورتوا
الذي غادر الى ريال مدريد يوم اول من امس األربعاء.
وفي حال لم تحصل مفاجآت في الس���اعات القليلة
المتبقي���ة ،س���يكون بإم���كان س���اري االعتم���اد على
البلجيكي إدي���ن هازار ،البرازيلي ويليان والفرنس���ي
نغولو كانتي.
وخالفا لوضع س���اري ووصوله المتأخر الى تشلسي،
عمد أرس���نال الى اس���تبدال مدربه األسطوري أرسين
فينغر س���ريعا من خالل التعاقد مع اإلس���باني أوناي
إيمري الذي سيس���عى ال���ى اعادة الفري���ق اللندني

صورة من االرشيف ترصد احد لقاءات مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

لدائرة المنافس���ة أقله على أحد المراكز األربعة المؤهلة الى
دوري أبطال أوروبا.
وبض���م الحارس األلماني برند لينو ،المدافعين المخضرمين
اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس والسويسري شتيفان
ليختشتاينر والعب الوس���ط المشاكس األوروغوياني لوكاس
توري���را ،بإم���كان إيم���ري االطمئنان عل���ى االندف���اع والروح
القتالي���ة في الفريق ال���ذي يملك هجوميا األس���لحة الالزمة
بوج���ود الغابوني بيار-إيميري���ك أوباميانغ ،األرميني هنريك
مخيتاريان ،األلماني مس���عود أوزيل والفرنس���ي ألكس���ندر
الكازيت.
وس���يخوض إيم���ري معمودية الن���ار في ال���دوري الممتاز
بمباراتي أوليين من العيار الثقيل ،إذ يفتتح أرسنال موسمه
ضد مانشستر سيتي ثم يلتقي جاره تشلسي.

يك���ون طموح الفرق الواف���دة حديثا أو العائ���دة الى دوري
األضواء محصورا منطقيا بمحاولة البقاء لموس���م إضافي بين
الكبار ،لكن نشاط وولفرهابتون وفولهام في سوق االنتقاالت
الصيفية يوحي بأنهما يهدفان إلنهاء الموس���م في النصف
األول من الترتيب.
وأف���اد وولفرهامبتون م���رة أخرى من عالقت���ه الممتازة مع
الوكيل الش���هير البرتغالي جورجي منديش لتعزيز صفوفه
بمواطن���ي األخي���ر الحارس روي باتريس���يو وصان���ع األلعاب
ج���واو موتينيو ،فيم���ا تفوق فولهام في الس���باق لضم العب
الوس���ط العاجي جان مايكل سيري ،كما أنفق مبالغ كبيرة من
أج���ل التعاقد نهائيا مع الصربي ألكس���ندر ميتروفيتش من
نيوكاسل الى جانب ألفي موسون ،باإلضافة الى ضم األلماني
الدولي أندريه شورله على سبيل اإلعارة.

السجل الذهبي
للدوري الممتاز
لن���دن  -أ ف ب :في ما يأتي
س���جل الفائزين بلقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
من���ذ انطالقه موس���م -1992
:1993
 :1993مانشستر يونايتد
 :1994مانشستر يونايتد
 :1995بالكبيرن روفرز
 :1996مانشستر يونايتد
 :1997مانشستر يونايتد
 :1998ارسنال
 :1999مانشستر يونايتد
 :2000مانشستر يونايتد
 :2001مانشستر يونايتد
 :2002أرسنال
 :2003مانشستر يونايتد
 :2004أرسنال
 :2005تشلسي
 :2006تشلسي
 :2007مانشستر يونايتد
 :2008مانشستر يونايتد
 :2009مانشستر يونايتد
 :2010تشلسي
 :2011مانشستر يونايتد
 :2012مانشستر سيتي
 :2013مانشستر يونايتد
 :2014مانشستر سيتي
 :2015تشلسي
 :2016ليستر سيتي
 :2017تشلسي
 :2018مانشستر سيتي

ذيول كأس العالم تلقي بظاللها على انطالقة الموسم

ليفربول يرفع لواء التحدي في مقارعة بطل "البريمرليغ"
لن���دن  -أ ف ب :لم يكن هناك متس���ع من الوق���ت أمام نجوم
ال���دوري اإلنكليزي الممتاز للتخلص من ذيول كأس العالم لكرة
القدم ،إذ يس���تعد الـ"بريميير ليغ" النطالق موسمه الجديد بعد
أقل من ش���هر على مونديال روسيا  2018وسط محاولة تقليص
الهوة وإزاحة مانشستر سيتي عن العرش.
وكأن التحول الس���ريع من كأس العالم إلى منافس���ات الدوري
المحل���ي ليس كافي���ا ،ليضاف إلي���ه تقصير فت���رة االنتقاالت
الصيفي���ة التي اقفلت ي���وم امس الخميس ،أي قبل  24س���اعة
من المباراة االفتتاحية التي تجمع مانشس���تر يونايتد بضيفه
ليس���تر سيتي اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد" ،ما ترك
العديد م���ن الفرق تتدافع في اللحظة األخي���رة من أجل تعزيز
صفوفها ،وعلى رأس���هم يونايت���د ومدرب���ه البرتغالي جوزيه
مورينيو.
وحفلت األس���ابيع القليلة الماضية بمواق���ف التذمر الصادرة
ع���ن مورينيو الذي لم يكن راضيا أوال ع���ن الالعبين الذين كانوا
في تصرفه خالل فترة اإلعداد للموس���م الجديد بس���بب العطلة
الممددة الناجمة عن مشاركة الكثير منهم في مونديال روسيا،
ثم عن نش���اط إدارة النادي في س���وق االنتقاالت ،ما دفعه الى
التحذير من موس���م صعب ف���ي حال لم يع���زز الفريق صفوفه
بالالعبين الذين يحتاجهم.
ونجم عن التغيير في موع���د اقفال فترة االنتقاالت الصيفية
إسراع أندية النخبة إلتمام صفقاتها لموسم  ،2019-2018فأنفق
العديد منها مبالغ طائلة ال س���يما ليفربول ،ما دفع مورينيو إلى
التحذير من صعوبة مس���اره في ال���دوري في حال لم يحذ ناديه
حذو غريمه.
وخاض يونايتد فت���رة تحضيرات مضطربة ،فحقق فوزا يتيما
في ست مباريات ودية ،آخرها األحد ضد بايرن ميونيخ األلماني
حين خسر صفر.1-
ولم تتغي���ر نبرة موريني���و منذ بدء التحضي���رات ،ولم يخف
امتعاضه من ضعف نشاط إدارة النادي في سوق االنتقاالت ،اذ
اكتفت بضم البرازيلي فريد والمدافع البرتغالي الش���اب ديوغو

دالوت والحارس االحتياطي لي غرانت.
وخالفا ليونايتد ،نش���ط ليفربول باكرا بضم الحارس البرازيلي
أليسون من روما اإليطالي مقابل  75مليون يورو ،كما عزز دفاعه
بالبرازيل���ي فابينيو من موناكو الفرنس���ي ،وانضم اليه الغيني
نابي كيتا الذي اشتراه في فترة االنتقاالت الشتوية من اليبزيغ
األلمان���ي وأبقاه مع األخير حتى نهاية الموس���م ،وعزز هجومه
الضارب أصال بوجود المصري محمد صالح والس���نغالي س���اديو
مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو ،بالسويسري شيردان شاكيري
من مواطنه ستوك سيتي.
وحس���م ليفربول ه���ذه الصفقات التي تدخل ضمن مس���عاه
لتقليص الهوة بينه وبين مانشس���تر س���يتي البطل ،بين األول
من تموز و 19من���ه ،لمنح العبيه الجدد فرصة التأقلم مع الفريق
ال���ذي وصل بقيادة مدرب���ه األلماني يورغن كل���وب الى نهائي
دوري أبطال أوروبا في الموس���م الماضي حين خس���ر أمام ريال
مدريد االسباني ،واكتفى بالمركز الرابع في الدوري الممتاز.
وعانى فريق "الحمر" الموسم الماضي من غياب العبي االحتياط
القادرين على مس���اندة األساسيين ،ويأمل أن يكون تخلص من
هذه المش���كلة بعدم���ا أنفق ما يقارب  200ملي���ون يورو لحلها،
ومحاولة الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة األولى منذ .1990
وأقر مورينيو بعد خسارة فريقه أمام ليفربول  4-1في  29تموز
ضمن كأس األبطال الدولية الودية أن "في ظل هذه االستثمارات
التي حصلت الموسم الماضي وهذا الموسم ...وبفريق وصل إلى
نهائ���ي دوري أبطال أوروبا ...يجب القول أنهم مرش���حون للقب
ويتوجب عليهم الفوز".
وبع���د هزيمة األحد الماض���ي أمام بايرن ،اعتب���ر أن "األندية
األخرى المنافسة لنا قوية حقا وتملك فرقا رائعة ،أو تنفق مبالغ
طائلة مثل ليفربول الذي يشتري كل شيء وكل الناس."...
ويبدو ليفربول الفريق األكثر اس���تعدادا لمقارعة مانشس���تر
سيتي الذي افتتح موسمه األحد باحراز درع المجتمع بعد فوزه
على تشلس���ي ومدربه الجديد اإليطالي ماوريتس���يو ساري (-2
صف���ر) ،إن كان من ناحية نوعية الالعبي���ن أو حضورهم البدني،

في ظ���ل عدم مش���اركة العبين مث���ل الهولن���دي فيرجيل فان
دايك ،كيتا ،فابينيو ف���ي كأس العالم ،وخروج صالح ومانيه مع
منتخبيهما من الدور األول.
وأظه���ر رجال كلوب الذين يس���تهلون موس���مهم األحد على
أرضه���م ضد وس���ت ه���ام قدرتهم عل���ى مقارعة س���يتي في
المناس���بات الكبرى ،إذا فازوا بثالث من المباري���ات األربع التي
جمعتهم الموس���م الماضي ،بينها اثنان في الدور ربع النهائي
ل���دوري أبط���ال أوروبا حين ف���از  1-5بمجموع مبارات���ي الذهاب
واإلياب.
لكن ليفربول أنهى الموسم متخلفا بفارق  25نقطة عن سيتي
الذي حطم ومدربه اإلس���باني جوس���يب غوارديوال جميع األرقام
القياسية الممكنة في طريق الى اللقب.
وخالل الجولة األميركية ،رأى كلوب "أن العبي الموسم الماضي
هم خل���ف روح الحماس ،ثم جئنا ببعض الالعبين الجدد لتعزيز
وضعنا ...األمر ال يتعلق وحسب بأن نكون أكثر ثباتا ،بل أن نخلق
الظ���روف التي تجعلنا أكثر ثباتا .ال يمك���ن ألحد أن يكون ثابتا
(ف���ي نتائجه) بـ 11العبا .ما نعمل عليه هو العمق (االحتياط) في
الفريق ألن هذا ما تحتاجه".
وخالف���ا لموس���ميه األولين م���ع غوارديوال حي���ث أنفق أمواال
طائلة لتعزيز صفوفه ،فضل س���يتي هذا الموسم االعتماد على
االس���تمرارية والثبات واكتفى بض���م الجزائري رياض محرز من
ليس���تر سيتي ،رغم إدراكه بأنه لم ينجح أي فريق في االحتفاظ
بلقبه منذ أن حقق ذلك يونايتد قبل  9أعوام.
وعلى غرار يونايتد ،عانى سيتي في فترة تحضيراته من غياب
العبي كأس العالم إال أن ذلك لم يؤثر على أدائه ،وتجس���د ذلك
األحد بفوزه على تشلسي في درع المجتمع ،وهو يأمل تأكيد ما
ظهر به حتى اآلن من خالل الفوز على أرسنال في عقر دار األخير
عندما يبدأ حملته في الدوري يوم األحد.
وس���يكون س���يتي االختب���ار األول لم���درب أرس���نال الجديد
اإلسباني أوناي إيمري الذي يحظى بأفضلية أنه تحضر للموسم
الجدي���د بجميع العبيه تقريبا ،ويأمل أن يكون الرباعي الغابوني

صورة من االرشيف ترصد فرحة ليفربول.

بيار-ايميري���ك اوباميانغ واألرمين���ي هنريك مخيتاريان
واأللماني مسعود أوزيل والفرنسي ألكسندر الكازيت في
كامل جاهزيته.
أم���ا الجار اللندني توتنهام ،فاعتمد على االس���تمرارية
لدرجة أنه لم يجر أي تعديل على تشكيلته التي ستخوض
الموسم على ملعب جديد يتسع لـ 62ألف متفرج.
ورغم االكتفاء بمش���اهدة الفرق األخرى تتدافع في س���وق
االنتقاالت ،يملك المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ما
يكفي من األسلحة لتهديد المنافسين في ظل وجود هداف

المونديال هاري كاين ،وبطل العالم الحارس الفرنسي هوغو
لوريس ،وصانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن.
وبرز تشلس���ي اللندني في س���وق االنتقاالت بتعاقده
مع الحارس األغلى في التاريخ اإلس���باني كيبا أرسياباالغا
( 80ملي���ون يورو) من أتلتيك بلباو اإلس���باني متخليا عن
البلجيكي تيبو كورتوا ،أفضل حارس في مونديال روسيا،
لريال مدريد اإلس���باني بطل أوروبا ،كما ضم على س���بيل
اإلعارة وصيف بطل العالم الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش
من الفريق الملكي.

قطار الدوري الفرنسي ينطلق و"سان جرمان" مرشح فوق العادة لالحتفاظ بالتاج
باري���س  -أ ف ب :يبدو باريس س���ان جرمان مع نجمه البرازيلي
نيمار مرش���حا فوق العادة لالحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي
لكرة القدم الذي ينطلق اليوم الجمعة ،بعد س���يطرته الكاسحة
على النس���خة األخي���رة ،فيما يظه���ر ليون ومرس���يليا وموناكو
كالعادة بين أبرز منافسيه.
وهيمن الفريق المملوك قطريا وصاحب القدرة المالية الكبيرة
على المنافس���ات المحلية للموسم الماضي ،فتوج بلقب الدوري،
ال���كأس وكأس الرابطة ،وافتتح موس���مه بفوز كبير بتش���كيلة
رديفة على موناكو -4صفر في كأس األبطال في مدينة شينزين
الصينية األسبوع الماضي.
ولم يخسر سان جرمان س���وى  3مباريات الموسم الماضي في
ال���دوري الذي توج به قب���ل خمس مراحل على نهايته رس���ميا،
متفوقا بـ 13نقطة على موناكو .امتلك أقوى هجوم ( 108أهداف)
وافضل دفاع ( ،)29ليغرد خارج الس���رب ويس���تعيد اللقب الذي
خسره أمام موناكو في .2017
لكن بعد فشله المستمر في منح اللقب القاري األول لجماهيره
وإدارته القطرية التي اش���ترته ف���ي  ،2011أجرى فريق العاصمة
نفضة نس���بية ف���ي صفوفه ،فتخلى عن مدربه اإلس���باني أوناي
ايمري وجلب األلماني توماس توخل مدرب بوروس���يا دورتموند
السابق.
وعبر توخل الذي يختت���م المرحلة األولى على أرضه ضد كاين
األحد ،ع���ن اهتمامه بخط دفاعه الذي يض���م البرازيليين تياغو
س���يلفا وماركينيوس والدولي الشاب بريس���نيل كيمبيمبي "أنا
قلق قليال في ما يخص الدفاع ..إذا لعبنا بثالثة في الخلف فهذا
يعني انني بحاجة لقلب دفاع إضافي".
كما تعاقد النادي الذي تأسس عام  1970مع الحارس اإليطالي
المخضرم جانلويجي بوفون ( 40عام���ا) من يوفنتوس اإليطالي،
احتفظ بالعب وسطه أدريان رابيو المطارد من برشلونة اإلسباني،
فيما تخلى عن العب وسطه البديل األرجنتيني خافيير باستوري

إلى روما اإليطالي مقابل  28,6مليون دوالر أميركي وخس���ر العب
وسطه المعتزل اإليطالي تياغو موتا.
واألهم لس���ان جرمان ،المتوج  7م���رات باللقب في  1986و1994
وبين  2013و ،2016احتفاظه بنجم���ه األول البرازيلي نيمار الذي
غاب عن األش���هر األخيرة من الموسم الماضي بسبب جراحة في
مشط قدمه ،في ظل األخبار عن رغبة ريال مدريد اإلسباني بضمه.
ويتوقع أن يش���كل نيمار ثنائيا ضاربا مع نجم مونديال روسيا
األخير الش���اب كيليان مباب���ي ،فضال عن النجاع���ة التهديفية
لألوروغوياني ادينسون كافاني الباحث عن لقب الهداف للموسم
الثالث تواليا ،لتعزيز حظوظ الفريق في المسابقة القارية األولى
التي ودعها سان جرمان أمام ريال مدريد في دور الـ ،16ولم يبلغ
دورها النصف نهائي في العهد القطري.
وس���يكون التركيز كبيرا على مبابي الذي سيبلغ العشرين في
كانون األول المقبل ،اذ س���جل  13هدفا و 7تمريرات حاسمة بعد
انتقاله من موناكو الموس���م الماضي ،وس���اهم بشكل فاعل في
إحراز فرنسا لقبها الثاني في المونديال بعد .1998
وأش���اد بوفون بموهب���ة زميله الجديد ال���ذي يصغره بنحو 20
عاما "من الواضح أنه يملك ش���يئا مختلفا عن اآلخرين .آمل في أن
يبقى متواضع���ا ويحتفظ برغبة التقدم وتقديم التضحيات .إذا
نجح بذلك ،سيترك بصمة في تاريخ كرة القدم ويكتب صفحات
رائعة في هذه الرياضة".
أما أغلى العب في العالم ونجم برشلونة اإلسباني السابق نيمار
( 19هدفا و 13تمريرة حاس���مة في  20مباراة الموس���م الماضي)
ال���ذي تعرض النتق���ادات كبيرة في المونديال بس���بب تمثيله
المس���رحي الزائد ،فبدا متفائال "نتوقع موسما ناجحا مع الكثير
من األلقاب ،وبالطبع نتوقع التتويج بدوري األبطال ،أهم مسابقة
في العالم".
ولدى المنافس���ين ،تجرد موناكو من نجوم وسطه الدولي توما
ليمار المنتقل ال���ى أتلتيكو مدريد اإلس���باني بصفقة خيالية،

البرازيلي فابينيو الراحل إلى ليفربول اإلنكليزي والبرتغالي جواو
موتينيو المنتقل إلى وولفرهامبتون واندررز االنكليزي.
ويعد العب الوسط الروسي ألكسندر غولوفين من أبرز القادمين
إلى الدوري بع���د تعاقده مع اإلدارة الروس���ية لموناكو ،بصفقة
مقدرة بثالثين مليون يورو ،وذلك اثر تألقه في مونديال .2018
ويملك غولوفين ( 22عاما) حسا تهديفيا ويأمل في ترك بصمة
م���ع موناكو وصيف الموس���م الماضي ،بعد بروزه في الس���نوات
الماضية محليا في صفوف سس���كا موسكو ،لكنه تعرض إلصابة
بكاحله ستبعده على األرجح عن مواجهة مضيفه نانت السبت.
واحتفظ موناكو بمهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو
صاحب  18هدفا الموس���م الماضي ،فيما جلب المدرب البرتغالي
ليوناردو جارديم العاجي جان-أود أهولو.
وإلى موناكو ،يبدو ليون صاحب ستة ألقاب متتالية بين 2002
و 2008والعائ���د إلى دوري األبطال ،من المنافس���ين خصوصا إذا
احتفظ بنجمه الدولي نبيل فقير المطلوب من ليفربول اإلنكليزي
بعد تسجيله  18هدفا في  30مباراة الموسم الماضي.
وعزز فريق المدرب برونو جينيزيو دفاعه بضم المميز ليو دوبوا
من نانت واحتفظ بمهاجمه الهولندي ممفيس ديباي صاحب 19
هدفا الموسم الماضي.
أما مرس���يليا ،حامل اللقب تس���ع مرات ورابع الموسم الماضي،
فيعول على نجمه دميتري باييت الغائب عن المونديال بس���بب
اإلصاب���ة ومهاجم���ه الدولي فلوري���ان توفان صاح���ب  22هدفا
الموسم الماضي.
ويفتتح مرس���يليا الذي يخوض الدوري االوروبي وموسمه الـ69
في الدرجة األولى ،الدوري الجمعة عندما يستضيف تولوز ،علما
بان المدرب رودي غارس���يا عزز صفوفه بقل���ب الدفاع الكرواتي
الش���اب دويي تشاليتا  -سار الذي كان بديال في رحلة بالده نحو
وصافة مونديال روسيا.
وأجرت ع���دة أندية تغيي���رات على صعي���د المدربين ،فترك

							
باريس سان جرمان بكأس الدوري.

اإليطالي كالويدو رانييري نادي نانت لحس���اب البرتغالي
ميغل كاردوسو ،واس���تقدم نيس الجنوبي ،ثامن الموسم
الماضي ،بطل العالم السابق باتريك فييرا ( 42عاما) مدرب
نيويورك سيتي أف سي األميركي سابقا.
ويطم���ح نيس ال���ى المش���اركة القاري���ة والحفاظ على
هدافه المش���اغب اإليطال���ي ماريو بالوتيل���ي ( 18هدفا
في موس���م  ،)2018لتعويض رحيل العاجي جان ميش���ال
سيري إلى فولهام اإلنكليزي والحس���ان بليا إلى بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني.
ويع���ود رينس ،حامل اللقب  6مرات في الخمس���ينيات،
إلى الدرج���ة األولى بعد غياب س���نتين اثر تصدره دوري

(ارشيف)

الدرجة الثانية بفارق  15نقطة عن نيم الصاعد بعد غياب
 25عاما ،لكنه خس���ر العديد من نجوم���ه على غرار هداف
الدوري تيوسون سيباتشو المنتقل إلى رين.
ويتأهل بطل الدوري ووصيفه مباشرة إلى دوري األبطال
للموس���م المقبل ،فيما يخوض الثالث ال���دور التمهيدي
الثالث ،إال بحال تتوي���ج أحد المتأهلين إلى دوري األبطال
بلقب الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) ،فيما يتأهل الرابع إلى
الدوري االوروبي ويخوض الخامس الدور التمهيدي الثاني
من المس���ابقة الرديفة .ويهبط متذيل الترتيب ووصيفه
الى الدرجة الثانية ويخوض الثامن عش���ر ملحقا مع فريق
من الدرجة الثانية.

