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انطالق الدوري اإلنجليزي اليوم وصراع خماسي للفوز باللقب
ليڤربول مرشح بقوة الستعادة اللقب الغائب منذ 1990.. ومانشستر سيتي المدجج بالنجوم يدخل دائرة المنافسة مع الكبار

ليڤربولمان يونايتد

تشلسي

إيڤرتون

أرسنال

أستون ڤيال

توتنهام فوالم

مانشستر سيتي وست هام

ستوك سيتي ويغان

بيرنليبرمنغهامولڤرهامبتونهال سيتيسندرالندبالكبيرنبورتسموثبولتون

< سنة التأسيس: 1878
< امللعب: اولد ترافورد

< السعة: 76.212
< رئيس الن����ادي: االميركي 

مالكوم غاليزر
اليكس  الفن���ي:  املدي���ر   >

فيرغسون
< ابرز الالعبني: روني، اوين، 
برباتوڤ، غيغز، ڤان در سار، 

ايڤرا، فرديناند، وناني.
< املركز املوسم املاضي: البطل 

)حامل اللقب(

< سنة التأسيس: 1892
< امللعب: انفيلد

< السعة: 45.362
< رئيس النادي: االميركيان 
جورج جيليت وتوم هيكس

< املدي����ر الفن����ي: رافايي����ل 
بينيتيز

< اب����رز الالعب����ني: جيرارد، 
توري����س، كاراغر، اكويالني، 

ماسكيرانو، ڤورنني وكويت
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثاني

< سنة التأسيس: 1905
< امللعب: ستامفورد بريدج

< السعة: 42.055
< رئيس النادي: الروس����ي 

رومان ابراموڤيتش
الفن����ي: كارل����و  املدي����ر   >

انشيلوتي
الالعب����ني: تيري،  اب����رز   >
المبارد، باالك، دروغبا، انيلكا، 

ديكو، تشيك وكارڤاليو.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثالث

< سنة التأسيس: 1878
< امللعب: غوديسون بارك

< السعة: 40.157
الن����ادي: بي����ل  < رئي����س 

كينوريت
الفن����ي: ديڤي����د  املدي����ر   >

مويس
< ابرز الالعبني: لويس ساها، 
نيڤيل، ڤوغ����ان، تيم كاهيل، 

بينار، هاوارد ويوبو
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

اخلامس

< سنة التأسيس: 1886
< امللعب: ستاد االمارات

< السعة: 60.355
< رئي����س النادي: بيتر هيل 

وود
الفن����ي: أرس����ني  املدي����ر   >

ڤينغر
< ابرز الالعبني: فابريغاس، 
ڤان بيرسي، ارشاڤني، نصري، 

غاالس ووالكوت
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الرابع

< سنة التأسيس: 1874
< امللع����ب: ڤي����الن ب����ارك � 

استون
< السعة: 42.640

< رئيس الن����ادي: االميركي 
راندي ليرنر

< املدير الفني: مارتن اونيل
< ابرز الالعبني: كارو، هيسكي، 
بيت����روڤ، داونين����غ، ميلنر 

وديلفونيسو
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السادس

< سنة التأسيس: 1892
< امللعب: وايت هارت الني

< السعة: 36.310
الن����ادي: دانيال  < رئي����س 

ليڤي
الفن����ي: ه����اري  املدي����ر   >

ريدناب
< اب����رز الالعبني: روبي كني، 
كراوت����ش، ديفوه، وودغيت، 

باڤليوتشينكو وباالسيوس
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثامن

< سنة التأسيس: 1879
< امللعب: كراڤن كوتاج

< السعة: 25.678
الن����ادي: املصري  < رئيس 

محمد الفايد
روي  الفن����ي:  املدي����ر   >

هودجسون
الالعبني: ش����وارزر،  ابرز   >
هيوز، دميبس����ي، داكورت، 

هيون، وديڤيز
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السابع

أحمد حسين
ينطل���������ق 
الي��وم ال�دوري 
االجنلي�������زي 
املمت����از لك��رة 
ملوس����م  القدم 
 20 1 0 -2009
وسط حرب من التصريحات بني 
مدربي والعبي مان يوناتيد )حامل 
اللق����ب( وليڤرب����ول )الوصيف( 
الدرع اخليرية(  وتشلسي )بطل 
ومانشستر سيتي املدجج بالنجوم 
وبطل بورصة االنتقاالت الصيفية 
وارس����نال الس����اعي الس����تعادة 
االنتص����ارات بفض����ل العبي����ه 

الشباب.

الجولة األولى

وتقام اليوم 8 مباريات في افتتاح 
اجلولة االولى حيث يلتقي تشلسي 
مع هال سيتي بينما يلعب بالكبيرن 
مع مانشستر سيتي، واستون ڤيال 
مع ويغان، وبولتون مع سندرالند، 
وبورتسموث مع فوالم، وستوك 
سيتي مع بيرنلي، وولڤرهامبتون 
مع وست هام، وتختتم مباريات 
اليوم بأبرز املواجهات حيث يلتقي 
ارس����نال خارج ملعبه منافس����ه 
لق����اء قوي يصعب  ايڤرتون في 
التكهن بنتيجته بينما تس����تأنف 
غدا باقي مباريات اجلولة مبباراتي 
مان يونايتد )حام����ل اللقب( مع 
برمنغهام الصاعد، وتوتنهام مع 
ليڤربول. وكان املوسم املاضي قد 
ش����هد تتويج مان يونايتد بلقب 
الدوري االجنليزي للموسم الثالث 
على التوالي فيم����ا حل ليڤربول 
في املرك����ز الثان����ي متقدما على 
تشلسي وارسنال وايڤرتون الذين 
جاءوا في املراك����ز الالحقة بينما 
هبطت اندية نيوكاسل وميدلزبرة 
ووست بروميتش للدرجة الثانية 
وحلت محلها اندية ولڤرهامبتون 
الدوري  وبرمنغهام وبيرنلي في 

املمتاز.
املنافس����ة على لقب  وتشغل 
الدوري اإلجنليزي هذا املوس����م 

أنديت����ه وفي  ع����ددا كبيرا م����ن 
مقدمتها تشلس����ي ومان يونايتد 
وليڤربول وارس����نال ومانشستر 
سيتي. وسبق وان صرح أليكس 
فيرغسون بأن املنافسة على لقب 
الدوري س����تنحصر ب����ني البلوز 
والريد ديفل����ز، واضعا ليڤربول 
وارس����نال ومانشستر سيتي في 

املراتب التالية.
من جانبه اكد قائد تشلس����ي 
»جون تيري« ان منافس����هم على 
لقب الدوري هذا املوسم سيكون 
مان يونايت����د لطموحات العبيه 
وجماهيره التي من الصعب احلد 
أو اس����تئصالها، ووضحت  منها 
ه����ذه اخلصلة بهم أثن����اء مباراة 
الدرع اخليري����ة التي اقيمت على 
ملعب وميبلي األحد املاضي وحقق 
لقبها تشلس����ي. واعتبر تيري ما 
أظهره جنوم مان يونايتد أمامهم 
في وميبلي مؤشرا إيجابيا ينبئ 
بتعاظم املنافس����ة بينهما ويؤكد 
انهما سيكونا فرسي الرهان أثناء 
البطولة احمللي����ة املقرر انطالقها 
الي����وم، مؤك����دا ان هذا املوس����م 
ستنطبق عليه عبارة »قتال حتى 
امل����وت«. واختتم قائد تشلس����ي 
حديثه: »أنا واثق من ان ليڤربول 
ومانشستر سيتي وارسنال لديهم 
القدرة عل����ى إزعاجنا، انها أندية 
جيدة أيضا، فوزنا على مان يونايتد 
كان رائعا وهذه هي البداية ونتطلع 
للمزيد بهذه التشكيلة الرائعة من 

الالعبني«.

صراع خماسي

وكانت االستعدادات النطالقة 
الدوري اإلجنليزي اليوم قد اكتملت 
حيث يغازل لقب الدوري بصورة 
كبيرة اخلماس����ي م����ان يونايتد 
وتشلس����ي وليڤربول وأرسنال 
ومانشستر س����يتي. وال شك أن 
املوس����م اجلديد س����يكون موسم 
حتدي للشياطني احلمر بعد رحيل 
جنمهم األول رونالدو إلي مدريد، 
وسيحاول فيرغس����ون أن يضع 
خططا جدي����دة لتعويض غياب 

رونالدو. وحتى املوس����م املاضي 
كان ليڤربول ه����و الفريق األكثر 
الرق��م  تتويجا باللقب وصاحب 
القياس�������ي ب� 18 لقبا حتى أحرز 
يونايتد لقبه ال� 18 املوسم املاضي 
وش����ارك ليڤربول صدارة األندية 
اإلجنليزية في عدد مرات التتويج. 

ولقب الدوري غائب عن احلمر منذ 
20 عاما عندما ف����ازوا بآخر لقب 
عام1990، وازداد اشتياق جماهير 
ملعب االنفيلد رود إلى لقبها املفضل 
حتى أنه����ا تفضله اآلن على لقب 
دوري أبط����ال أوروبا الذي فاز به 
ليڤربول مع بينيتز في عام 2005. 

ويدخل تشلسي امللقب بالزرق هذا 
املوسم بحثا عن اللقب الذي فاز به 
موسمني متتاليني في العقد األخير 
البرتغالي مورينيو.  حتت قيادة 
أبطال أوروبا  لكن يبق����ى دوري 
ه����و األولوية األولى ملالك النادي 
ابراموڤيتش وجلماهيره أيضا، من 

أجل ذلك تعاقد تشلسي مع احملنك 
اإليطالي أنشيلوتى الذي فاز باللقب 
األوروبي املرموق مع ميالن مرتني. 
وحظوظ تشلسي في الفوز باللقب 
تتساوي مع اليونايتد وليڤربول 
بشرط التركيز في البطولة احمللية 
كتركيزه أوروبيا وأيضا بش����رط 
أن تتخل����ى اإلصاب����ات الطويلة 
ع����ن الثالث����ي تيي����ري والمبارد 

ودروغبا. 
ويدخل أرس����نال هذا املوسم 
على أمل اس����تعادة أمجاد الفريق 
في املاضي الغائبة منذ عدة سنوات، 
حت����ى أن آخر لقب كبير يفوز به 
املدفعجية كان كأس إجنلترا عام 
2005، وعلى مستوى الدوري لم 
ينل الفريق ال اللقب وال الوصافة 
من����ذ ذات العام أيضا.ولكن يدور 
الس����ؤال حول مدى قدرة شباب 
أرس����نال على مقارعة جنوم مان 
يونايتد وليڤربول وتشلسي بل 
ومنافس����تهم على اللقب الغائب. 
واليزال املدرب الفرنس����ي آرسني 
فينغر يعتم����د على مجموعة من 
املواهب الصاعدة في س����ماء كرة 
القدم، واليزال أيضا ال يجد مانعا 
م����ن التفريط في عدد من جنومه 
إلى أندي����ة آخرى مث����ل العاجي 
توريه والتوغولى أديبايور هداف 
املدفعجية السابق. وكان مانشستر 
سيتي امللقب بال�� »سيتزين« هو 
بطل سوق االنتقاالت حتى اآلن، 
فهو األكثر إنفاقا، وهو الذي متكن 
من ضم أبرز وأهم الالعبني، ويكفي 
أنه في غضون عشرة أيام تقريبا 
متكن من ض����م اديبايور وتيڤيز 
في صفقتني كان لهما وقع الصدمة 
واملفاجأة على كل متابعي وعشاق 
كرة القدم اإلجنليزية. ويكفي أن 
مدربا كبيرا بحجم مورينيو أبدى 
دهشته وإعجابه بصفقات مانشستر 
سيتي اجلديدة حينما قال: »اديبايور 
بجانب كارلوس تيڤيز، إنه أمر ال 
يصدقه عقل، ولديهم روكي سانتا 
كروز وروبينيو أيضا، يا لها من 
قوة هجومية، س����يتي هو البطل 

بكل تأكيد«.

< سنة التأسيس: 1880
< امللعب: مدينة مانشستر

< السعة: 47.726
< رئي����س النادي: الش����يخ 
منص����ور بن زاي����د )خلدون 

املبارك(
< املدير الفني: مارك هيوز

< ابرز الالعب����ني: روبينيو، 
أديباي����ور، تيڤي����ز، بيالمي، 

توريه، فيليبس وهامان
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

العاشر

< سنة التأسيس: 1895
< امللعب: بولني غراوند )ابتون 

بارك(
< السعة: 35.303

< رئي����س الن����ادي: ان����درو 
برنهاردت

< املدير الفني: فرانكو زوال
< ابرز الالعبني: تريس����تان، 
بارك����ر، دي ميكيل����ي، نيل، 

كولينز وبيهرامي
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

التاسع

< سنة التأسيس: 1863
< امللعب: ستاد بريطانيا

< السعة: 28.383
الن����ادي: بيت����ر  < رئي����س 

كواتس
الفن����ي: تون����س  املدي����ر   >

بوليس
< ابرز الالعبني: دياتا، كامارا، 
دياو، س����يديبي، كريسويل، 

سونكو، فاييه ودي اليت
< املركز املوسم املاضي: الثاني 

عشر

< سنة التأسيس: 1932
< امللعب: ستاد دي دبليو

< السعة: 25.138
< رئيس النادي: داڤ ويالن

< املدي����ر الفن����ي: روبرت����و 
مارتينيز

< ابرز الالعب����ني: روداليغا، 
كابو، س����ينكلير، دي ريدر، 
سكارنر، كيركالند، كاترمول، 

براون، كوماس ووانسون
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

احلادي عشر

< سنة التأسيس: 1874
< امللعب: ستاد ريبوك

< السعة: 28.723
< رئيس النادي: ادي داڤيز

الفن����ي: غ����اري  املدي����ر   >
ميغسون

< ابرز الالعبني: س����موالرك، 
تايلور، روبنسون، ايلماندر، 

وعلي احلبسي
< املركز املوسم املاضي: الثالث 

عشر

< سنة التأسيس: 1898
< امللعب: فراتون بارك

< السعة: 20.688
< رئيس الن����ادي: االماراتي 

سليمان الفهيم
< املدير الفني: بول هارت

< ابرز الالعبني: جيمس، كانو، 
اوتاكا، هيوز، ديوب، كامبل، 

بلحاج، قابول ومولينز
< املركز املوسم املاضي: الرابع 

عشر

< سنة التأسيس: 1875
< امللعب: أوود بارك

< السعة: 31.367
< رئي����س الن����ادي: ج����ون 

ويليامز
س����ام  الفن����ي:  املدي����ر   >

االردايس
الالعب���ني: ضيوف،  أب���رز   >

ماكارثي، تريسي وغيڤيه.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

اخلامس عشر

< سنة التأسيس: 1879
< امللعب: ستاد اوليت

< السعة: 49.000
< رئيس الن����ادي: األميركي 

اليس شورت )نيال كوين(
< املدي����ر الفن����ي: س����تيف 

بروس
< أبرز الالعبني: بنت، باردسلي، 

كولينز، ووايليوت
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السادس عشر

< سنة التأسيس: 1904
ابون  < امللعب: كينغستون 

هيل
< السعة: 45.404

< رئي����س الن����ادي: ب����اول 
دوفني

< املدير الفني: فيل براون
< أب����رز الالعب����ني: بارمبي، 

هيوز، بواتينغ ودويل
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السابع عشر

< سنة التأسيس: 1877
< امللعب: ستاد مولينكس

< السعة: 28.525
النادي: س���تيڤ  < رئيس 

مورغان
< املدير الفني: غلني هودل

< أب���رز الالعب���ني: فريند، 
شاكيل، ستيرمان، كيتلي، 

ڤوكس وابانكس
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)أول الدرجة الثانية(

< سنة التأسيس: 1875
< امللعب: سانت اندروز

< السعة: 30.009
< رئيس النادي: داڤيد غولد
< املدي����ر الفن����ي: اليك����س 

ماكليش
< أبرز الالعبني: ماركوس بنت، 
جيروم، لي بوير، كارس����لي، 
تايلور، جونسون وبارومان

< املركز املوسم املاضي: صاعد 
)ثاني الدرجة الثانية(

< سنة التأسيس: 1882
< امللعب: تورف مور

< السعة: 22.546
الن���ادي: باري  < رئي���س 

كيلبي
< املدير الفني: اوين كويل

< أبرز الالعبني: فليتش���ر، 
تومسون، بليك، باترسون، 

رودريغيز ومايكل داف
< املركز املوس���م املاضي: 
الدرج���ة  صاع���د )ثال���ث 

أكثر الالعبين تهديفا
260االن شيرر

229ايان راش

174تييري هنري

163روبي فاولر

149لس فرديناند

147تيدي شيرنغهام

144مايكل اوين

127جيمي فلويد هاسلبانك

123داويت يورك

115روبي كني

سجل أبطال الدوري
18 مرةليڤربول

18 مرةمان يونايتد

13 مرةأرسنال

9 مراتإيڤرتون

7 مراتاستون ڤيال

6 مراتسندرالند

4 مراتشيفيلد ونزداي

4 مراتنيوكاسل

بالكبيرن، 
تشلسي، ليدز، 
لڤرهامبتون 
وهيديد سفيلد

3 مرات

يدرك مدرب مان يونايتد السير أليكس فيرغسون اخلطر 
الكبير الذي يشكله الثالثة الكبار »تشلسي وليڤربول وارسنال« 
ملنعه من االحتفاظ بلقب الدوري اإلجنليزي للمرة الرابعة 
عل���ى التوالي لكنه على يقني بأن أبناءه قادرون على إحراز 
اللقب الرابع هذا املوسم، حيث سيتابع عن كثب كل حتركات 
األندية املنافس���ة له وس���يعمل على اكتشاف نقاط ضعفها 
واس���تغاللها على أكمل وجه. وقال: »لدين���ا قدرة التعامل 

مع الضغوطات مهما كانت، والفوز بأربع بطوالت للدوري 
اإلجنليزي شيء نود ان نحققه هذا املوسم، سيكون إجنازا 
كبي���را لنا إذا حتقق«. وأض���اف: »نحن نعلم مدى صعوبة 
الفوز بلقب الدوري، لكننا قبلنا التحدي في املوسم املاضي 
وذهبنا لليابان وش���اركنا في العدي���د من البطوالت ورغم 
ذلك انهينا املشوار متوجني بالبطولة الثالثة، ليست لدينا 

مشاكل هذا املوسم«. 

فيرغسون: سنفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي

جنم مان يونايتد غيغز يحمل كأس الدوري اإلجنليزي وسط فرحة زمالئه

المبارد وتيري ودروغبا يحملون الدرع اخليرية بعد الفوز على مان يونايتد

مهاجم ليڤربول توريس يسعى لقيادة »الريدز« للفوز بالدوري بعد غياب 20 عاما

مايكل أوين انتقل ملان يونايتد لتقوية هجومه وتعويض انتقال رونالدو لريال مدريد

مهاجم مانشستر سيتي اجلديد اديبايور وزميله روبينيو يسعيان لتحقيق مفاجأة
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