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صراع ثالثي بين بوردو ومرسيليا وليون للفوز بالدوري الفرنسيصراع ثالثي بين بوردو ومرسيليا وليون للفوز بالدوري الفرنسي
بالن يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام النس.. وديشامب يعلن التحدي مع انطالق النسخة ٧١ اليوم

مرسيليابوردو

ليون

ليل

تولوز

سان جرمان

أوكسير رين

لوريان نيس

ڤالينسيان موناكو

بولونيمونبليهالنسسانت اتيانلوماننانسيسوشوغرونوبل

> سنة التأسيس: ١٨٨١
> امللعب: تشابان ديلماس

> السعة: ٣٤٫٣٢٧
> رئيس النادي: جان تريو
> املدير الفني: لوران بالن

> أبــــرز الالعبني: كاراســــو، 
الوديارا، غوفران، غوركوف، 
اولرتيش رامي، بول الســــن، 
ســــايفيت، املغربي الشماخ، 

االرجنتيني كاڤيناغي، 
> املركز املوسم املاضي: البطل 

(حامل اللقب)

> سنة التأسيس: ١٨٩٩
> امللعب: ڤيلودروم

> السعة: ٦٠٫٠٣١
النادي: جان كلود  > رئيس 

داسيه
الفنــــي: ديديــــه  املديــــر   <

ديشامب
> أبرز الالعبني: تشيرو، بن 
الكاميروني  عرفة، نيانـــغ، 
مبامي، هاينزه ومورينتس.

> املركــــز املوســــم املاضي: 
الثاني

> سنة التأسيس: ١٨٩٩
> امللعب: غيرالند
> السعة: ٤١٫٠٤٤

> رئيس النادي:جان اوالس
> املدير الفني: كلود بويل

> أبـــرز الالعبـــني: غوفـــو، 
السويدي كالستروم، بومسونغ، 
بيكيون، كوالالن، كلير، بيني، 
اإليطالي غروسو، االرجنتيني 
ديلغادو، الكاميروني ماكون.

املركـــز املوســـم املاضي:   <
الثالث

> سنة التأسيس: ١٩٤٤
> امللعب: ليل متروبولي

> السعة: ١٨٫١٨٥
> رئيــــس النادي: ميشــــيل 

سيدو
> املدير الفني: رودي غارسيا

> أبرز الالعبني: بوتيل، الندرو، 
رامي، البرازيلي امييرســــون، 
ڤانــــدام، باملــــون، اوبرانيك، 

دومــــون. 
> املركــــز املوســــم املاضــــي: 

اخلامس

> سنة التأسيس: ١٩٧٠
> امللعب: مونيسبال

> السعة: ٣٥٫٤٧٢
النــــادي: أوليڤر  > رئيــــس 

سادران
> املدير الفني: االن كازانوڤا

الالعبــــني: هامبل،  أبــــرز   <
بيرغونيو، سيريكس، ديدوت، 
سيســــوكو، فوفانا، ندياي، 
البرازيلي سيزار ومنساري.

> املركــــز املوســــم املاضي: 
الرابع

> سنة التأسيس: ١٩٧٠
> امللعب: بارك دي برانس

> السعة: ٤٨٫٧١٣
> رئيــــس النــــادي: شــــارل 

فيلنوف ـ آالن كيزاك
الفنــــي: انطوني  املديــــر   <

كومبواري
> ابرز الالعبني: كوبيه، ڤيرون، 
ساخو، ارمان، كامارا، ماكاليلي، 

لويندوال، كيزمان
> املركــــز املوســــم املاضي: 

السادس

> سنة التأسيس: ١٩٠٥
> امللعب: ابيه ديشامب

> السعة: ٢٤٫٤٩٣
آالن  النــــادي:  رئيــــس   <

دوجون
جــــان  الفنــــي:  املديــــر   <

فرنانديز
الالعبني: ســــورين،  ابرز   <
كورسيا، ريو، ميبيسا، الغاني 

ناري، واملالي سيدبي
> املركــــز املوســــم املاضي: 

الثامن

> سنة التأسيس: ١٩٠١
> امللعب: روت دي لورين

> السعة: ٣١٫١٢٧
> رئيس النادي: فريدريك دي 

سان سيرن
> املديــــر الفنــــي: فريدريك 

انطونيتي
> ابــــرز الالعبني: دوشــــيز، 
االميركي بوكانيغرا، الياباني 

ايناموتو، الغاني جيان.
> املركــــز املوســــم املاضي: 

السابع

           احمد حسين
تنطلق اليوم النسخة الـ 
٧١ للدوري الفرنسي لكرة 
القدم موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠، 
الفرنسي  الدوري  ويأتي 
فـــي املرتبة اخلامســـة 
على املستوى االوروبي 
في قائمة اقوى بطوالت 
الدوري  الدوري خلـــف 
االجنليزي واالســـباني 
وااليطالي واالملاني، ويواصل بوردو حامل اللقب 
استعداداته للدفاع عن لقبه واحلفاظ عليه في موسم 
صعب سيشهد منافسة شرسة مع ليون ومرسيليا 

وتولوز وليل وباريس سان جرمان.
وكان املوسم املاضي قد شهد تتويج بوردو باللقب 
للمرة السادسة في تاريخه بينما هبطت اندية كان 
ونانت ولو هافوفر لدوري الدرجة الثانية وصعدت 
بدال منها اندية النس ومونبلييه وبولوني.. وكان 
الدوري الفرنســـي قد انطلق الول مرة في موسم 
١٩٣٢-١٩٣٣ وكان نادي اوملبيك ليل صاحب اللقب 
االول وتوقفـــت البطولة ٦ مواســـم خالل احلرب 
العاملية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥)، ويحمل سانت اتيان 
الرقم القياسي للفوز باللقب(١٠ مرات) كان آخرها 
موسم ١٩٨٠-١٩٨١، بينما يحمل ليون الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز املتتالي باللقب (٧ مرات)من 

عام ٢٠٠١وحتى ٢٠٠٨.

المرحلة األولى

تقام اليوم ٨ مباريات في افتتاح املرحلة االولى 
حيث يلتقي مرسيليا خارج ملعبه مع غرونوبل 
فيما يســـتضيف موناكو منافسه تولوز ويواجه 
اوكسير منافسه سوشـــو بينما يتصارع سانت 
اتيان مع نيس ويلعب مونبلييه مع باريس سان 
جرمان ورين مع بولوني وفالينسيان مع نانسي 
في حني يســـعى ليون للفوز خارج ملعبه عندما 
يواجه لومان، وتستأنف غدا باقي مباريات املرحلة 
االولى حيث يستهل بوردو رحلة الدفاع عن لقبه 

امام النس بينما يلتقي ليل مع لوريان.

الدفاع عن اللقب

ومن جانبه، أعرب املدير الفني لبوردو لوران 
بالن والذي يبدأ موســــمه الثالث مع هذا الفريق 
عــــن اعتقاده بأن فريقه لن يخــــرج ترتيبه عن 
املراكز الثالثة األولى، مشيرا إلى أن املركز األول 
في املوسم اجلديد هدف ممكن وان كان قد اعترف 
بأن إمكانات مرسيليا وليون أفضل من إمكانات 

بوردو.

جتعلهما قادرين على املنافسة على اللقب، ولو 
كانت لدي نفس اإلمكانات لقلت ذلك عن فريقي.

وعما إذا كان فريق بوردو قادرا على املنافســــة 
في دوري األبطال األوروبي في املوســــم اجلديد 
باعتباره بطال للدوري، قال بالن: املنافسة على 
املستوى احمللي مؤكدة، ولكن األمر يختلف في الـ 
«شامبيونز ليغ» فاملنافسة صعبة، بل هي أكثر 
تعقيدا، وما هو هدفك فيها؟ هكذا سألته الصحيفة، 
فقال لوران بالن: أن نحقق نتائج أفضل من املوسم 
املاضي وأن نحاول جتاوز األدوار األولى والتأهل 

وفي حوار مبناسبة اقتراب موعد بدء املوسم قال 
لوران بالن لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: سيكون 
موسما صعبا ولكننا سنعمل على أن نكون بني 
الفرق األربعة األولى، وليس مستبعدا أن ننافس 
بقوة على املركز األول وإن كنت أعلم متاما أن ليون 
ومرسيليا ســــيكونان في وضع أفضل وسأعمل 
لهما ألف حساب، فقالت له الصحيفة: ما تقوله 
مجرد محاولة منك لوضع هذين الفريقني حتت 
ضغط، فقال بالن: مطلقا.. كل ما أقصده ببساطة 
أن اإلمكانات التــــي ميلكها مدربا هذين الفريقني 

لدوري املجموعات، وهذا يحتاج إلى الكثير من 
اجلرأة وروح املغامرة والتركيز الشديد.

وعندما سأل عما إذا كان ينبغي على أي مدرب 
يرغب في النجاح فــــي دوري األبطال أن يغادر 
فرنســــا ويدرب في مكان آخر مثــــل إجنلترا أو 
إسبانيا، أجاب لوران بالن بصراحة قائال: «نعم 
هذا صحيح وحقيقي فمــــن من املدربني هنا في 
فرنسا يستطيع أن يقول: أنا سأفوز بـ«الشامبيونز 
ليغ»؟ ال أحد طبعا، أمــــا مدربو مان يونايتد أو 
ليڤربول أو تشلسي أو ريال مدريد أو برشلونة 
فبمقدورهم أن يفكروا في هذا األمر. وملا كان املدير 
الفني لبوردو لوران بالن واملدير الفني احلالي 
ملرسيليا ديدييه ديشان هما الالعبان الوحيدان 
من جيل فرنسا الذهبي احلائز على كأس العالم 
١٩٩٨، اللذان يدربان في الدوري الفرنســــي، فقد 
ســــأل عما إذا كان ذلك يثير دهشته، فقال بالن: 
«نحن االثنني جزء من أولئك الذين يعشقون هذه 
املهنــــة مهنة التدريب وعلينــــا أن نعلم أن جيل 
١٩٩٨ ال يعمل أفراده سوى الشيء الذي يرغبون 

فيه ويعشقونه».
وألنه يقال إن املوسم الثاني ألي مدرب غالبا ما 
يكون األصعب، ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة له، 
فقد سأل عما إذا كان يتشكك في موسمه الثالث، 
فقال بالن: «املوسم القادم سيكون صعبا وإن كنت 
أقول دائما إن كل املواسم صعبة على أي مدرب 

وأحيانا تكون كارثية ويدفع ثمنها املدرب».
وعما إذا كانت قوة فريقه تتمثل في االستمرارية، 
قال بالن: الهيكل األساسي للفريق يتغير ببطء 
من ســــنة إلى أخرى، فال مجال لتعديل أساليب 
العمل أو التكتيكات، وتلك ميزة تتوافر في بوردو 
أكثر من األندية األخرى.. وعن أولوياته بالنسبة 
للموســــم اجلديد، قال بالن: االحتفاظ بالالعبني 
الذين ميثلون العمود الفقري للفريق وهم: سليمان 
ديارا وآلو ديارا وجوركوف ومروان الشماخ الذي 
ســــأبذل كل جهدي لكي ال يذهب إلى أي ناد آخر 
وإمنا إذا كان ينبغي الرحيل فليكن إلى ناد كبير 

مثل ارسنال اإلجنليزي.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بوردو مؤهال 
لالحتفاظ بلقبه، وأجابت قائلة: بالن لم يخف نواياه 
خالل فترة اإلعداد واملباريات التجريبية ولعب 
بنفس أسلوبه وطريقته حيث يلعب ٤-٣-١-٢ 
باالعتماد على مثلث مقلوب في الهجوم األمر الذي 
يزيد فاعليته، كما عزز دفاعه بالالعب ميشــــيل 
جياني املســــاك الذي تعاقد معه الفريق مؤخرا، 
وإذا لم يرحل الشماخ فسيحتفظ الفريق بتماسكه 
وتالحمه وسيكون قادرا على املنافسة بقوة على 

اللقب.

> سنة التأسيس: ١٩٢٦
> امللعب: دي موستور

> السعة: ١٧٫٠٠٠
آالن  النــــادي:  رئيــــس   <

لوروش
> املدير الفني: كريســــتيان 

غوركوف
> ابرز الالعبني: كابوني، ليالن، 
موريل، اجلزائري منصوري، 

باوتريش، صايفي
> املركــــز املوســــم املاضي: 

العاشر

> سنة التأسيس: ١٩٠٤
> امللعب: مونسيبال دو راي

> السعة: ١٧٫٤١٥
النــــادي: موريس  > رئيس 

كوهني
> املديــــر الفني: ديديه اولي 

نيكول
ابرز الالعبني: اوســــبينا،   <
شارڤيت، كامل العربي، بارول، 
املالي دياكيتي، العاجي فاي، 
> املركــــز املوســــم املاضي: 

التاسع

> سنة التأسيس: ١٩١٥
> امللعب: نونغيسير

> السعة: ١٦٫٥٠٠
> رئيــــس النــــادي: فرانس 

ديكوريري
الفنــــي: فيليــــب  املديــــر   <

مونتاني
> ابــــرز الالعبــــني: بينيتو، 
تراوري، قادر، اوديل، البرازيلي، 

التونسي بن خلف
> املركز املوسم املاضي: الثاني 

عشر

> سنة التأسيس: ١٩٢٤
> امللعب:  لويس الثاني

> السعة: ١٨٫٥٠٠
> رئيــــس النــــادي: اتيــــان 

فرانزي
> املدير الفني: غي الكومب

> ابرز الالعبني: روما، روفيز، 
ســــاغيو، مونغونغو، كامل 
مرمي،  باكار، تورام، الكرواتي 

سميتش
> املركــــز املوســــم املاضي: 

احلادي عشر

> سنة التأسيس: ١٨٩٢
> امللعب: دي الب
> السعة: ٢٠٫٠٦٨

الياباني  النــــادي:  > رئيس 
كازوتوشي وتانابي

> املدير الفني: البوسني محمد 
بازداريڤيش

الالعبــــني: ڤيڤياني،  ابرز   <
كروم، سيزار، ماكيت، روماو

> املركز املوسم املاضي: الثالث 
عشر

> سنة التأسيس: ١٩٢٨
> امللعب: اوغست بونال

> السعة: ٢٠٫٠٠٥
> رئيس النادي: جان بليسي

> املديــــر الفنــــي: فرانــــس 
جيلوت

> ابرز الالعبني: داملات، بوتني، 
جيرار، بيالي، املغربي حكيم 

والسنغالي عمر داف
> املركز املوسم املاضي: الرابع 

عشر

> سنة التأسيس: ١٩٦٧
> امللعب: مارسيل بيكو

> السعة: ٢٠٫٠٨٥
النــــادي: جــــاك  > رئيــــس 

روسيلو
> املدير الفني: االورغوياني 

بابلو كوريا
> ابرز الالعبني: براسيليانو، 

فاي واملغربي حاجي 
> املركــــز املوســــم املاضي: 

اخلامس عشر

> سنة التأسيس: ١٩٠٣
> امللعب: ليون بوليه

> السعة: ١٧٫٥٠٠
النــــادي: هنري  > رئيــــس 

ليغاندا
البرتغالي  الفنــــي:  املدير   <

باولو دوارتي
> ابــــرز الالعبــــني: توماس، 
سيران، كاوتادور، بن فرج، 

> املركــــز املوســــم املاضي: 
السادس عشر

> سنة التأسيس: ١٩١٩
> امللعب: جيفروي غيتشارد

> السعة: ٣٥٫٦١٦
> رئيس النادي: بيرنار كيازو 

ورونالد روميير
> املدير الفني: آالن بيران

> ابرز الالعبني: فارولت، دابو، 
هانكور، ساوجيت، الندرين، 

تافالريديس
 > املركز املوسم املاضي: السابع 

عشر

> سنة التأسيس: ١٩٠٦
> امللعب: فيلكس بوالريت

> السعة: ٤١٫٢٣٣
النادي: جيرڤايس  > رئيس 

مارتيل
> املديــــر الفنــــي: جان غي 

واليم
> ابرز الالعبني: الكسراوي، 

سارتر، والعاجي دينداني
> املركز املوسم املاضي: صاعد 

(بطل الدرجة الثانية)

> سنة التأسيس: ١٩٧٤
دي  ســــتاد  امللعــــب:   <

الموسون
> السعة: ٣٢٫٩٠٠

النــــادي: لويس  > رئيــــس 
نيكولني

> املدير الفني: رينيه جيرار
> ابرز الالعبني: مارفو، بيونير، 

كولني، ديالي، مونتانو
> املركز املوسم املاضي: صاعد 

(ثاني الدرجة الثانية)

> سنة التأسيس: ١٨٩٨
> امللعــــب: ســــتاد احلريــــة 

(ليبراسيون)
> السعة: ٧٫٣٠٠

> رئيس النادي: جاك وايتز
لــــوران  الفنــــي:  املديــــر   <

غويوت
> ابرز الالعبني: باغي، كوني، 

رابويل، دوكايتل، ادفيمي
 > املركز املوسم املاضي: صاعد 

(ثالث الدرجة الثانية)

أكثر الالعبين تهديفا
٢٩٩ديليو اونيس
٢٥٥برنارد الكومب
٢١٦ارڤيه ريڤيلي

٢٠٦تاديه سيزوڤسكي
٢٠٣روجيه بيانتوني

أكثر الالعبين مشاركة
٦٠٢جان لوك اتوري

٥٩٦دومينيك دروبسي

٥٩٣دومينيك باراتيلي

٥٨٦آالن جيريس

٥٧٧سيلڤان كاستندوش

السجل الذهبي لألبطال
١٠ مراتسانت اتيان

٨ مراتمرسيليا
٨ مراتنانت

٧ مراتموناكو
٧ مراتليون

٦ مراترميس 
٦ مراتبوردو
٤ مراتنيس
٣ مراتليل

مباريات اليوم

ART Sport ١٠٣غرونوبل ـ مرسيليا
اجلزيرة الرياضية ٢

ART Sport ١٠٢لومان ـ ليون
ـ١٠اوكسير ـ سوشو
ART Sport ١٠٥موناكو ـ تولوز
ـ١٠رين ـ بولوني

ـ١٠مونبلييه ـ سان جرمان
ـ١٠سانت اتيان ـ نيس
ـ١٠ڤالنسيان ـ نانسي

يشهد الدوري الفرنسي غياب ابرز النجوم بعد انتقال مهاجم 
ليون كرمي بنزمية لريال مدريد وانتهاء عقد البرازيلي جونينيو 
مع ليـــون لينتقل للغرافة القطري، وذكرت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية أن ارسنال رفع عرضه لضم املهاجم املغربي الدولي 

مروان الشماخ من صفوف بوردو.
وباتت قصة الشماخ طويلة ومنهكة، ولكن بوردو يبدو اآلن 
عاقد العزم على التوصل التفاق مع ارســـنال بعد أن طالب في 

البداية بـ ١٩ مليون يورو لالستغناء عن الالعب. وقال جان لوي 
تريو رئيس نادي بوردو «إن األمر يرجع الرسنال ليعرب عن 
رغبته، ما أمتناه هو الوصول التفاق راق». وأوضح «دائما ما 
كان األمر واضحا بيننا وبني الشماخ، إذا تقدم فريق من األربعة 
الكبار بطلب ضمه سنبحث األمر، ولكن وفقا للشروط املقبولة 
لدى بوردو». وبعد رفض احملاولة األولى لضم الالعب، حترك 

ارسنال مجددا بعرض تردد أنه بقيمة ٩ ماليني يورو.

غياب أبرز النجوم بعد رحيل بنزيمة وأرسنال يطلب الشماخ مجددًا

فرحة العبي بوردو بالفوز بالدوري الفرنسي املوسم املاضي

جنم بوردو مروان الشماخ تألق املوسم املاضي

مهاجم نانسي يوسف حاجي في مواجهة مدافع رين هانسون

مهاجم ليون السابق فريد مير من مدافع نانت ماورو سيتو

حامت بن عرفة يسعى لقيادة مرسيليا للفوز بالدوري


