
السبت 22 اغسطس 2009   35رياضة
األزمة المالية العالمية تركت بصماتها على الكرة اإليطالية بعد رحيل النجوم وإنتر ويوڤنتوس وميالن أقوى المرشحين للفوز بـ »األسكوديتو«

انطالق النسخة الـ 105 من »الكالتشيو« اليوم وسط صراع الكبار وطموحات الصغار

الفوز بالدوري، لكنت اآلن أرتدي 
قميص تشلسي«، كما أبدى زميله 
ألكسندر باتو ثقته في قدرة ميالن 
الدوري  الف����وز ببطولتي  على 
أبط����ال أوروبا، وذلك  ودوري 
على الرغم من النتائج السلبية 
التي حققها الفريق في مبارياته 
الودية. وأض����اف: »الفوز على 
يوڤنتوس في كأس برلسكوني لم 
يكن اال البداية«. واختتم الالعب 
البرازيلي تصريحاته باحلديث 
عن املدرب ليونارد، حيث قال: 
»ليوناردو يثق بي بشكل كبير 
وأريد أن أثبت له جدارتي بتلك 

الثقة«.
وكان رئيس باليرمو ماوريزو 
زامباريني قد تنبأ بنهاية سيطرة 
الكبار )إنت����ر، ميالن  الثالث����ة 
ويوڤنتوس( في املوسم اجلديد، 
مؤكدا قدرة العديد من األندية على 
الدخول في الصراع على اللقب.
وفي أعقاب اإلعالن اجلريء من 
جان����ب املدرب والتر زينغا بأن 
باليرمو سيزيح إنتر عن منصة 
التتويج، وأشاد زامباريني بأقرب 
املنافسني لباليرمو وهو يكشف 
عن توقعاته للموس����م اجلديد. 
وأشار الى ان أودينيزي وجنوى 
وفيورنتينا ستصارع من أجل 
التتوي����ج بلقب الدوري احمللي 

هذا املوسم«.

إحصائيات

تضم اندية »الكالتشيو« عددا 
كبيرا م���ن الالعبني من مختلف 
اجلنسيات حيث يتواجد 301 العب 
ايطالي و48 محترفا ارجنتينيا 
و39 العبا برازيليا و14 العبا من 
اوروغواي و6 العبني من صربيا 
و5 العبني من الدمنارك وكولومبيا 
وهولندا باإلضافة الى 4 العبني 
عرب ه���م: اجلزائري عبدالقادر 
غزال )س���يينا( ومواطنه كرمي 
مغني)التسيو( واملغربي حسني 
خرج���ة )جن���وى( وااليطالي 
اجلنسية املصري األصل ستيفان 
شعراوي )جنوى( أيضا. ويعتبر 
انتر النادي األقل امتالكا لالعبني 
االيطالي���ني فيما يعد بارما اكثر 

األندية تضم العبني محليني.
ويبلغ متوسط معدل اعمار 
العبي الدوري االيطالي 26.28 عاما 
ويعتبر ميالن االكثر معدال في 
اعمار العبيه )28.23 عاما(، بينما 
يعتب���ر بولونيا األقل من حيث 

معدالت االعمار )24.15 عاما(.

حتقيق ذلك. وكان دييغو قد سجل 
هدف السبق لليوڤي امام ميالن 
في كأس برلسكوني والتي توج 
بلقبها ميالن. وأضاف »ال يهمني 
ميالن أو انتر... علينا أن نفكر في 
اللعب بشكل جيد«. ومن جانبه 
قال العب وس����ط ميالن أندريا 
بيرلو إن����ه رفض عرضا مغريا 
من تشلس����ي االجنليزي، ألنه 
مرتبط بالنادي اإليطالي ويتمنى 
قيادته للفوز بلقب الدوري في 
املوس����م اجلدي����د. وأوضح أن 
ميالن ميل����ك كل املؤهالت التي 
الفوز بالدوري  تس����اعده على 
اإليطالي هذا املوس����م. وأضاف 
»لو لم أكن أثق في قدرتنا على 

األيام املاضي����ة حيث أكد العب 
يوڤنتوس أماوري أن فريقه قادر 
على الفوز بالدوري ودوري أبطال 
أوروبا هذا املوس����م. وأضاف: 
»تشيرو فيرارا � مدرب يوڤنتوس 
� كان واضح����ا منذ اليوم األول 
لالس����تعداد للدوري، فقال إنه 
يتوجب علينا الفوز بغض النظر 
عن املناف����س فنحن يوڤنتوس 
ويجب علينا الفوز«. ويبدأ أبناء 
الس����يدة العجوز مشوارهم في 
الدوري على ملعبهم غدا مبباراة 
كييڤو، كما أكد زميله دييغو ان 
فريق����ه قادر عل����ى الفوز بلقب 
الدوري لهذا املوس����م وانه لن 
يسمح بحدوث أي شيء مينعه من 

فقد استعاد املدافع املخضرم فابيو 
كاناڤارو من ريال مدريد وتعاقد مع 
العب الوسط البرازيلي فليبي ميلو 
من فيورنتينا، والبرازيلي اآلخر 
دييغو من ڤيردر برمين األملاني. 
أما ميالن فقد متكن أخيرا من إنقاذ 
موسم االنتقاالت اخلاص به بعد 
ضم املهاجم الهولندي كالس يان 
هونتيالر، وضم����ت إدارة ميالن 
أيضا املدافع األميركي أوغوتشي 
أونيو والعب وسط تورينو السابق 

إغناسيو أباتي.
حرب التصريحات

وكانت حرب التصريحات قد 
انطلقت بني النجوم واملدربني في 

تدعيم صفوفها بأي جنم أو العب 
بارز بسبب املطالب املالية لألندية 
األخرى، والتي يراها مسؤولو ميالن 
مبالغا فيها ألقصى حد. ويعتبر 
إنتر هو أفضل األندية اإليطالية 
تدعيما لصفوفه في املوسم اجلديد 
بعد تعاقده مع املهاجمني إيتو من 
برشلونة االسباني، واألرجنتيني 
دييغو ميليتو من جنوى، إضافة 
البرازيلي  املدافع  إلى تعاقده مع 
املخضرم لوسيو من صفوف بايرن 
الوسط  ميونيخ األملاني، والعب 
املدافع البرازيلي تياغو موتا من 
جنوى. ويأتي يوڤنتوس في املركز 
الثاني من حيث قوة الصفقات التي 
عقدها في فترة االنتقاالت احلالية، 

2010 قبل خمسة أسابيع من نهاية 
البطولة وتختتم البطولة في 16 

مايو 2010.
هدوء في بورصة االنتقاالت

بخالف الدوري اإلسباني متاما، 
الكرة اإليطالية موس����ما  تعيش 
الهدوء وباس����تثناء قدوم  شديد 
إيتو لصفوف إنتر جند أن الدوري 
اإليطالي فقد اثنني من أهم جنومه 
البرازيلي كاكا والسويدي  وهما 
زالت����ان إبراهيموڤيتش. وميكن 
اعتبار أن األزم����ة املالية العاملية 
تركت بصماتها بوضوح على الكرة 
اإليطالية، والدليل على ذلك موقف 
إدارة مي����الن التي تعجز اآلن عن 

            أحمد حسين
ينطلق الدوري 
اإليطالي لكرة القدم 
ملوسم 2010/2009 
اليوم في نس����خته ال����� 105 منذ 
انطالق الكالتشيو للمرة األولى عام 
1898 وفاز جنوى باللقب األول في 
التاريخ وكانت البطولة االيطالية 
قد توقفت ثالثة مواسم )1918/1915( 
خالل احلرب العاملية األولى كما 
ألغيت موسم 1927/1926 وتوقفت 
ايضا ملدة موسمني خالل احلرب 
العاملية الثاني����ة بينما كان انتر 
آخر الفائزين باللقب خالل املواسم 
األربعة األخيرة. وش����هد الدوري 
االيطالي املوس����م املاضي هبوط 
أندية تورينو وريجينا وليتشي 
وصعدت بدال منه����ا أندية باري 

وبارما وليڤورنو.
وكان التسيو قد فاز االسبوع 
قبل املاضي بكأس السوبر اإليطالي 
التي أقيمت في العاصمة الصينية 
على حساب بطل الدوري انتر بينما 
حقق ميالن كأس برلسكوني بفوزه 
بركالت الترجيح على يوڤنتوس 
االسبوع املاضي مما يؤكد ان بطولة 
ايطاليا ستش����هد منافسة كبيرة 
وندية بني 6 فرق على األقل. ويتوقع 
الكثيرون ان يشهد »الكالتشيو« 
مزيدا من املتعة واالثارة الكبيرة 

نظرا لتقارب مستوى األندية.
ويع����د اإلنتر املرش����ح األول 
للف����وز باللقب للع����ام اخلامس 
على التوالي، ب����ل والتفوق على 
الغرمي األزل����ي »ميالن« في عدد 
مرات الفوز باالسكوديتو )17 لقبا 
لكل منهما(، وهو األمر الذي مينح 
الفريق دافعا وحافزا كبيرا لصناعة 
املجد والفوز بالبطولة ال� 18 في 
تاريخ الفري����ق، وإن كان الكثير 
يرى أن تركيز الفريق األكبر رمبا 
يكون عل����ى بطولة دوري أبطال 
أوروبا والتي لم يفز بها الفريق 
منذ ستينيات القرن املاضي، بينما 
التزال نكه����ة يوڤنتوس تعطي 
الطعم املميز للكالتشيو كما يدخل 
ميالن وفيورنتينا وروما والتسيو 
قائمة املرشحني للمنافسة بقوة 
للفوز بأقوى بطوالت الدوري في 

أوروبا.

الجولة األولى

تقام اليوم مباراتان حيث يلتقي 
بولونيا مع فيورنتينا وسيينا مع 
ميالن بينما يس����تهل انتر حامل 
اللقب مشواره في البطولة على 
أرضه غ����دا أمام ب����اري الصاعد 
حديثا فيما يستضيف يوڤنتوس 
كييڤو ويلعب التسيو مع اتاالنتا 
واوديني����زي م����ع بارما وجنوى 
م����ع روما في ابرز مباريات الغد. 
ويلتقي انتر مع ميالن في اجلولة 
الثانية االسبوع املقبل.بينما سيحل 
الدوري  يوڤنتوس وصيف بطل 
االيطالي املوس����م املاضي ضيفا 
على روما في األسبوع الثاني من 
املسابقة. كما سيشهد املوسم ختاما 
قويا بلقاء قمة آخر يوم 16 مايو 
عندما يحل يوڤنتوس ضيفا على 
ميالن الذي احت����ل املركز الثالث 
املوس����م املاضي في آخر جوالت 
املسابقة. وسيلعب يوڤنتوس مع 
انتر ويلتقي روما مع التسيو في 
قمة العاصمة االيطالية أحد يومي 
اخلامس أو السادس من ديسمبر 
في الدور األول فيما ستقام مباراتا 
الدور الثاني ف����ي 17 أو 18 ابريل 

سجل األبطال
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مرة 
واحدة

دونغا يرشح يوڤنتوس 
وإنتر للقب

قال مدرب املنتخب البرازيلي 
لكرة القدم كارلوس دونغا انه 
يتوقع أن تنحصر املنافس��ة 
ال��دوري اإليطالي  على لقب 
بني إنتر مي��ان حامل اللقب 
ووصيفه يوڤنتوس، مشيرا 
في الوق��ت ذاته إلى أن روما 
س��يكون »احلصان األسود« 
في هذا املوسم. وحتدث دونغا 
لصحيف��ة »ال غازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية عن املشاكل 
الت��ي يعاني منها ميان التي 
دفعته الستبعاده من املنافسة 
على اللقب، وقال: »رحيل كاكا 
سيذيق ميان املرارة، ورحيل 
أنش��يلوتي سيساهم  كارلو 

أيضا في صنع املشاكل«.
وأش��اد بسياس��ة نادي 
يوڤنت��وس التي انتهجها في 
تعاقدات��ه قائ��ا: »الاعبون 
البرازيليون ف��ي يوڤنتوس 
مستعدون للفوز بلقب الدوري، 
الن��ادي بتحركات  فلقد قام 
جيدة في س��وق االنتقاالت، 
إذ ل��م يس��تغن ع��ن أي من 
عناصره األساسية وفي املقابل 
قام بشراء عدد من الاعبني 
املميزين أمثال فيلبي ميلو«.

خريطة اليطاليا توضح أماكن األندية ال� 20 في الكالتشيو

فرحة العبي انتر بالفوز بالدوري االيطالي املوسم املاضي

صراع على الكرة بني كاناڤارو ورونالدينيو

فرحة غالياني وليوناردو بكأس برلسكوني

مهاجم انتر اجلديد صامويل ايتو

تريزيغيه ودل بييرو يقودان يوڤنتوس للمنافسة

موتو وجيلاردينو جنما فيورنتينا

العبو التسيو يحتفلون بالسوبر االيطالي

انترميالن

< سنة التأسيس: 1908
جيوس���يبي  امللع���ب:   >

مياتزا
< السعة: 80.074

< رئيس النادي: ماس���يمو 
موراتي

< املدي���ر الفني: البرتغالي 
جوزيه مورينيو

< أبرز الالعب���ني: زانيتي، 
ايتو، ميليتو، كواريس���ما، 
مانس���يني،  مونت���اري، 
ماتيراتزي، سيزار،مايكون 

وڤييرا.
< املركز املوس���م املاضي: 

البطل.

يوڤنتوس

< سنة التأسيس: 1897
< امللع���ب: اوليمبيكو دي 

تورينو
< السعة: 27.994

< رئيس النادي: جيوڤاني 
كوبولي جيغلي

< املدي���ر الفني: تش���يرو 
فيرارا

< أبرز الالعبني: دل بييرو، 
بوفون، كاناڤارو، تريزيغيه، 
دييغ���و، تياغ���و، اموري، 
ياكوينتا، كليني، كامورانيزي 

وحميديتش.
< املركز املوس���م املاضي: 

الثاني.

ميالن

< سنة التأسيس: 1899
< امللعب: سان سيرو

< السعة: 80.018
النادي: س����يلڤيو  < رئيس 

برلوسكوني
< املدي����ر الفن����ي: البرازيلي 

ليوناردو
< أبرز الالعبني: رونالدينيو، 
غات����وزو،  بات����و،  نس����تا، 
امبروزيني، دي����دا، اينزاغي، 
ابياتي، فالميني،  سيدورف، 

بيرلو، اودو وزامبروتا.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثالث.

فيورنتينا

< سنة التأسيس: 1926
< امللعب: ارمتيو فرانتشي

< السعة: 47.282
< رئيس النادي: اندريا ديال 

ڤالي
الفن����ي: س����يزار  املدي����ر   >

برانديلي
< أبرز الالعبني: ادريان موتو، 
جيلالردين����و، مونتوليڤ����و، 
كاس����تيلو، اكوستي، ناتالي، 
اراتي، داكوس����تا، سميولي، 

ڤارغاس ودوناديل.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الرابع.

جنوى

< سنة التأسيس: 1893
< امللعب: لويجي فيراريس

< السعة: 36.536
< رئي����س الن����ادي: انريكو 

بريزيوزي
< املدير الفني: جيان بييرو 

غاسبريني
< أبرز الالعبني: ماركو روسي، 
باالدينو، كريسبو، فلوكاري، 
توموڤيت����ش، بونوتش����ي، 
بولذوون����ي، حس����ني خرجا، 
اكوافريس����كا  الش����عراوي، 

وكريشيتو.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

اخلامس.

روما

< سنة التأسيس: 1927
< امللعب: الستاد االوملبي

< السعة: 72.700
< رئي����س الن����ادي: روزيال 

سينسي
< املدي����ر الفني: لوس����يانو 

سباليتي
< أب����رز الالعبني: توتي، دي 
روس����ي، ماكس����يس، دوني، 
سيسينيو، بابتيستتا، بيروتا، 
خوان، بيزارو، ماركو موتا، 

اوكاكا وكاسيتي.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السادس.

اودينيزي
< سنة التأسيس: 1896

< امللعب: فريولي
< السعة: 30.900

< رئيس النادي: جيامباولو 
بوتزو )فرانكو سولداتي(

الفني: باس����كالي  املدي����ر   >
مارينو

< أبرز الالعب����ني: دي نتالي 
زابات����ا، سانش����يز، فيليبي، 
باسكالي، بينزي، ليڤورنو، 
رومي����رو، اليم����او، كاروزو، 
باولوتش����ي  الوريت����و، 

وسيكويرا.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السابع.

باليرمو

< سنة التأسيس: 1900
< امللعب: رينزو باربرا

< السعة: 39.000
< رئيس الن����ادي: ماوريزو 

زامباريني
< املدير الفني: والتر زينغا

الالعب����ني: ليڤراني،  أبرز   >
كاساني، بيرتولو، ديالڤيوري، 
سوتشي، دي ماتيو، كوريالي، 
كاربونارو، كان����ي، ماكولي، 

كاڤاني، بوڤو وباستوري.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثامن.

كالياري

< سنة التأسيس: 1920
< امللعب: سانت ايليا

< السعة: 23.486
النادي: ماس����يمو  < رئيس 

سيلينو
< املدير الفني: ماسيميليانو 

اليغري
< أب����رز الالعب����ني: كونتي، 
الزاري، نيني، كوتزا، بوراي، 
ماركيتي، استوري، بيزانو، 
س����يڤاكوڤ، باروال، باروني 

ولوبيز.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

التاسع.

التسيو

< سنة التأسيس: 1900
< امللعب: الستاد األوملبي

< السعة: 72.700
الن����ادي: كالوديو  < رئيس 

لوتيتو
داڤي����د  الفن����ي:  املدي����ر   >

باالرديني
< أب����رز الالعب����ني: زاراتي، 
اليزو،  روتش����ي، بي����زاري، 
بارونيو، سكالوني، ماكينوا، 
كريباري، ليدسما، ارتيبولي، 

زاوري ودابو.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

العاشر

أتالنتا

< سنة التأسيس: 1907
< امللعب: اتليتي آزوري

< السعة: 24.642
< رئيس النادي: اليساندرو 

روغيري
< املدي����ر الفن����ي: اجنيل����و 

غريغوتشي
< أبرز الالعبني: كريستيانو 
دوني، كوس����تينيا، بيانكو، 
مادونا، اليون، اكوافريسكا، 
م����اوري، بينت����و، كوب����وال، 
كونس����يغلي، مانفردين����ي، 

تيبوني، وبوناڤينتورا.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

احلادي عشر.

نابولي

< سنة التأسيس: 1926
< امللعب: سان باولو

< السعة: 60.240
< رئيس النادي: اوريليو دي 

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

دونادوني
< أب����رز الالعب����ني: باول����و 
كاناڤارو، مونيرڤينو، اورنيكا، 
ناڤارو، كوالياريال، بوتشي، 
دي زيزي، اموديو، بالس����ي، 

الڤيزي ودينيس.
< املركز املوسم املاضي: الثاني 

عشر.

سمبدوريا

< سنة التأسيس: 1946
< امللعب: لويجي فيراريس

< السعة: 36.536
الن����ادي: ريكاردو  < رئيس 

غاروني
< املدير الفن����ي: لويجي دل 

نيري
< أب����رز الالعب����ني: مانيني، 
كاستالتس����ي، بيلوتش����ي، 
زاوري، ماركوروسي، بوناني، 
بونادزول����ي، بولي، روميو، 
ڤولت����ا، روس����ني، ايرام����و، 

كالذواليو وبوتينيلي.
< املركز املوسم املاضي: الثالث 

عشر.

كييڤوسيينا

< سنة التأسيس: 1904
< امللعب: ارمتيو فرانشي

< السعة: 15.725
< رئي����س النادي: جيوڤاني 

لومباردي ستروناتي
الفن����ي: مارك����و  املدي����ر   >

جيامباولو
< أبرز الالعبني: باولوتشي، 
كودريا، ڤيرغاسوال، كوبوال، 
غروس����و،  دل  فيليب����ي، 
ريجينال����دو، روس����يتيني، 
الرون����دو  باولوتش����ي، 

وكورڤيا.
< املركز املوسم املاضي: الرابع 

عشر.

< سنة التأسيس: 1929
< امللع����ب: م����ارك انطونيو 

بيننغودي
< السعة: 39.211

ل����وكا  الن����ادي:  < رئي����س 
كامبديلي

< املدير الفني: دومنيكو دي 
كارلو

< أب����رز الالعبني: بليس����ير، 
لوسيانو، سورنتينو، فاتيتش، 
مورو، غرانوشي، ريغوني، 
اريات����ي، بنتيڤوغلي����و، دانا 

وبنزي.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السادس عشر.

بولونياكاتانيا
< سنة التأسيس: 1908

< امللعب: اجنيلو ماسيمينو
< السعة: 23.420

النادي: انطونينو  < رئيس 
بولڤيرنتي

< املدي����ر الفن����ي: جيانلوكا 
اتزوري

الالعبني: بالسماتي،  أبرز   >
بارينت����وس،  ليدس����ما، 
كامبانيولو، بيلوشي، كاتيالني، 
بوكولو، اوغستني، بورتيل، 

ساردو، وايومي.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

اخلامس عشر.

< سنة التأسيس: 1909
< امللعب: ريناتو دال ارا

< السعة: 38.000
< رئيس النادي: فرانسسكا 

ميناريني
الفني: جيوس����يب  املدير   >

بابادوبلو
< أبرز الالعب����ني: دي ڤايو، 
ڤيجيان����ي، ڤاليان����ي، روكا، 
اسكاني، كودا، كولومبا، جوانا، 
سانتوس، بريتوس، تديسكو 

وكولومبو.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السابع عشر.

باري

< سنة التأسيس: 1908
< امللعب: سان نيكوال

< السعة: 58.270
< رئيس الن����ادي: االميركي 

تيموثي بارتون
الفن����ي: جيامبيرو  املدير   >

ڤينتورا
< أب����رز الالعب����ني: جيليت، 
المبيرن����ي،  كاروبي����و، 
فونتان����ا، باريت����و، الڤاريز، 
الجنيال، بونوتشي، كومان، 
غاتس����ا، بيلمونتي، باديلي 

وميجيوريني.
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)أول الدرجة الثانية(.

بارما

< سنة التأسيس: 1913
< امللعب: انيو تارديني

< السعة: 27.906
النادي: توماس����و  < رئيس 

غيرادني
< املدير الفني: فرانسس����كو 

غويدولني
الالعب����ني: مورونو،  أبرز   >
كاستليني، غالوبا، فونتانيلو، 
انطونيلي، كوردوڤا، كوبوال، 
ديالفيوري، ڤيڤيانو، موريتي، 
بابون����ي، ماندورليني ودي 

ليون.
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)ثاني الدرجة الثانية(.

ليڤورنو

< سنة التأسيس: 1915
< امللعب: ارماندو بيتشي

< السعة: 19.238
ال����دو  الن����ادي:  < رئي����س 

سبينلي
< املدي����ر الفن����ي: جين����ارو 

روتولو
< أبرز الالعبني: ميليوريني، 
راميون����دي، كريزيڤيت����ش، 
ميليونيك����و،  دامينوت����ا، 
تاڤان����و،  دانيلڤيس����يوس، 
غاالنتي، مارشيني، فليبني، 

دينيز، بولزيتي وبنوسي.
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)ثالث الدرجة الثانية(.
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