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سكوالري يتصدر قائمة المدرب األعلى أجرًا متفوقًا على مورينيو وكابيللو وفيرغسون

»فوربس« تصّنف »وودز« أغنى الرياضيين في العالم
صنف���ت مجل���ة فورب���س 
األميركية املتخصصة في إحصاء 
الثروات العب الغولف األميركي 
والبطل العاملي تايغر وودز بأنه 

أغنى الرياضيني في العالم.
وأوضح���ت املجل���ة على 
صفحتها اإللكترونية أن وودز 
بعد ف���وزه األخي���ر في كأس 
)فيديك���س( وحصول���ه على 
جوائزها املقدرة بعشرة ماليني 
دوالر يصب���ح بذلك من أغنى 
التاريخ بثروة  الرياضيني في 

تصل إلى مليار دوالر.
وأوضحت املجلة أن وودز 
كس���ب 895 مليون دوالر عند 
بداية موس���م 2009 وبإضافة 
ما حققه خ���الل البطوالت إلى 
ب� 100  املقدر  الس���نوي  دخله 
مليون دوالر كعائد مشاركته 
في اإلعالنات، فإن اإلجمالي يصل 
إلى مليار دوالر. وأضافت أن جنم 
كرة فريق شيكاغو بولز لكرة 
السلة األميركي مايكل جوردان، 
والسائق األملاني مايكل شوماخر 
بطل العالم لسبع مرات في سباق 
اجلائزة الكبرى فوروموال واحد، 
هما األقرب لوودز بالنس���بة 

ملكاسبهما.
حيث أشارت إلى أن جوردان 
متكن من جمع ما يزيد على 800 
مليون دوالر منذ احترافه كرة 
الس���لة عام 1984 بينما بلغت 
ث���روة ش���وماخر 700 مليون 

دوالر.. بينما لم يتجاوز جنم 
ك��رة القدم االجنليزي حاجز ال� 

500 مليون دوالر.
وحص����ل تايغ�����ر وودز )33 
عاما( خالل مشواره الرياضي 

على 95 بطولة للمحترفني.

المدربون األكثر أجرا

وم����ن جانب آخر كش����فت 
صحيفة »سبورت« اإلسبانية 

عن قائمة املدربني األكثر أجرا 
في العالم سواء كانوا مدربني 
ألندية أم منتخبات وفقا آلخر 

اإلحصاءات.
وذك���رت الصحيف���ة أن 
البرازيل���ي لوي���ز فيلب���ي 
س���كوالري، املدي���ر الفن���ي 
اجلديد لن���ادي بونيودكور 
األوزبكستاني، جاء في املركز 
األول بأجر سنوي جتاوز ال� 

16.6 مليون يورو، فيما حل 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
الفني إلنت���ر ميالن  املدي���ر 
اإليطال���ي في املرك���ز الثاني 
بأجر سنوي 11 مليون يورو. 
وفي املركز الثالث جاء اإليطالي 
الفني  املدير  فابيو كابيلل���و 
للمنتخب اإلجنليزي بأجر بلغ 
8.8 ماليني يورو، متفوقا على 
أليكس  بطل العالم في الغولف االميركي تايغر وودز أغنى الرياضيني في العالماألسكوتلندي السير 

املدرب البرازيلي سكوالري يتصدر قائمة أغلى املدربني

يقّدم مساعدات خيرية لألطفال الذين يعانون عاهات جسدية.. ويسعى لتعويض اإلخفاقات مع الطواحين

كويت: أريد الفوز بكل شيء مع ليڤربول 
وهولندا وانتظروني في مونديال 2010

ساهم مهاجم ليڤربول االجنليزي ومنتخب 
هولندا ديرك كويت بشكل كبير في تأهل منتخب 
بالده إلى نهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 
حيث كانت هولندا أول منتخب أوروبي يحظى 
بهذا الشرف في يونيو املاضي. ويحظى اجلناح 
الطائر مبركز أساسي أيضا في صفوف ليڤربول 
حيث أصبح ش���خصية شعبية بعد أن انضم 
إلى الن���ادي اإلجنليزي ع���ام 2006 قادما من 

فيينورد روتردام. 
ومنذ أن خاض أول مباراة دولية بإشراف 
املدرب ماركو ڤان باس���ن عام 2004، لم يغب 
كويت عن صفوف منتخب بالده فشارك معه 
ف���ي كأس العالم أملانيا 2006، وفي كأس األمم 
األوروبية 2008. ويأمل كويت الذي خاض حتى 
اآلن 58 مب���اراة دولية أن يقود منتخب بالده 
لتقدمي عروض رائعة في جنوب أفريقيا 2010 
بعد اخلروج املخيب من النسخة األخيرة في 

أملانيا 2006. 
وأجرى موقع FIFA.com مقابلة مع كويت 
حيث حتدث عن آمال هولندا في جنوب أفريقيا 
2010، وشعوره بالفخر لكونه يدافع عن ألوان 
ليڤربول وس���عادته برد اجلمي���ل لكرة القدم 
التي أعطته الكثير. وبس���ؤاله عن التصفيات 
املؤهلة ملونديال 2010 أجاب كويت: كانت أفضل 
مما توقعنا. دائما ما تكون التصفيات صعبة 
جدا ألنك تواجه منتخبات قوية جدا. فزنا في 
جميع مبارياتنا وبالتالي فنحن سعداء للغاية 
بالنتائج التي حققناها. يعتبر منتخبا اسكوتلندا 
والنرويج قويني ولكن ألننا لعبنا بطريقة جيدة 

أصبحت االمور أسهل بالنسبة إلينا. 
وعن امكانيات امل���درب بيرت ڤان مارييك 
قال كويت: »س���ارت التصفيات بش���كل رائع 
في املرتني األخيرتني )قبل تولي فان مارييك 
التدريب( ألننا بلغنا نهائيات كأس العالم في 
أملانيا وكأس أوروبا في النمس���ا وسويس���را 
وعندما تس���لم املدرب اجلديد مهامه استمرت 
األمور بشكل جيد. أعتقد أننا منلك مجموعة 
جيدة جدا من الالعب���ني ومدربا جيدا يحاول 
بناء منتخب يتطور باستمرار ويجعله أفضل 

مما كان في السابق.

تعويض إخفاق 2006

وبس���ؤاله عن خيبة األم���ل الهولندية في 
موندي���ال أملانيا 2006، وه���ل جنوب أفريقيا 
ستكون محاولة لتعويض هذه اخليبة والذهاب 
بعيدا، أجاب كويت: »عام 2006 خضنا مباريات 
جيدة في دور املجموعات ثم واجهنا البرتغال 
وأهدرنا الفرصة ألننا ش���عرنا بقدرتنا على 
فعل شيء أفضل في تلك املباراة. بعض أفراد 
املنتخب الذين شاركوا في كأس العالم 2006 
مازالوا موجودين في صفوف الفريق، كما أن 
كأس العالم املقبلة هي الفرصة األخيرة ملجموعة 
م���ن الالعبني لكي يحققوا ش���يئا في العرس 
الكروي. على الرغم من أن الفترة التي تفصلنا 
عن كأس العالم هي سبعة أشهر نستطيع أن 
نرتقي مبستوى املنتخب وحتقيق نتائج أفضل 

من السابق.

ونح���اول أن نفوز بكل مب���اراة وبالتالي 
بالبطول���ة ولكن عندما ننظ���ر إلى منتخبات 
مثل اس���بانيا واألرجنتني والبرازيل وفرنسا 
وإيطالي���ا، فإننا نتحدث عن منتخبات تتمتع 
مبستوى فني عال. سيكون من الصعب رفع 
الكأس، ولكننا سنحاول أن نبلغ أعلى مرتبة 
ممكنة. لدينا إميان قوي وعلى الرغم من إدراكنا 
بأننا منلك العبني جيدين، فنحن نواصل بناء 
املنتخب لنصل إلى أهبة االس���تعداد في كأس 
العالم. أعتقد أن العامل األهم اآلن في املنتخب 
أن يصب���ح الالعبون أكثر قرب���ا من بعضهم 
البعض ونقوي أواصر الصداقة بيننا. أعتقد 
في النهاية أن التفاصيل الصغيرة ستكون هي 

الفارق في كأس العالم. 
وعن مشاكل الالعبني في الفترة املاضية مع 
منتخب هولندا قال كويت: »أعتقد أنها مجموعة 
رائعة، فمعظم الالعبني أمضوا وقتا طويال مع 
بعضهم البعض. أعتقد ان ما حدث في السابق 
ينتمي إلى املاضي اآلن. ال أرى أي مشاكل حاليا 

وال أتوقع حدوثها في كأس العالم أيضا«.

حصد البطوالت

وعن حظوظ ليڤربول في املنافس���ة على 

البطوالت االجنليزية واألوروبية قال كويت: 
»ش���عرت بخيبة أمل كبيرة في البداية عندما 
تعرضنا للهزمية مرتني. ولكن بعد ذلك جنحنا 
في الفوز في مباراتني على التوالي ثم خسرنا 
مجددا أمام تشلس���ي في س���تامفورد بريدج. 
كانت مباراة صعبة للغاية، ولكنني أعتقد أنه 
كان بإمكاننا اخلروج بنتيجة أفضل. الدوري 
اإلجنليزي املمتاز بطولة صعبة للغاية فاملوسم 
طويل وحظوظ ليڤربول ال تزال قائمة، وبالتالي 
يج���ب علينا أن نحافظ عل���ى تركيزنا خالل 
املباريات ومحاولة الف���وز بها. يتقرر مصير 
املباريات عبر تفاصيل صغيرة وأعتقد هذا ما 

حصل ضد تشلسي«. 
وأضاف: »اجلميع يدرك مدى رغبة أنصار 
ليڤربول في الفوز بلقب الدوري املمتاز. وأنا 
كالعب في ليڤربول، أريد الفوز بجميع األلقاب 
وبالتالي في مطلع كل موسم حتاول أن حتقق 
أكبر عدد من األلقاب. بالطبع إنها بطولة لها نكهة 
خاصة بالنسبة إلى أنصار ليڤربول وللفريق 
وكل من يعشق ليڤربول، وتستطيع أن تلمس 

هذا األمر«.
وعن إقامته في اجنلترا ومدى سعادته قال: 
»أنا شخص سعيد للغاية. أعشق مدينة ليڤربول، 

ألنه���ا جميل���ة 
وسكانها ودودون 

ويحترم���ون اآلخر. 
أعش���ق أيض���ا نادي 

ليڤربول، وفي كل يوم 
أكون فيه بالنادي أشعر 

بسعادة ال توصف. أحاول 
أن ألعب بطريقة جيدة دائما 

مادم���ت موجودا في صفوف 
ليڤربول«.

واضاف: »اللع���ب في إجنلترا 
أمر ال يصدق عندما تنظر إلى جميع 

أنصار األندية. إذا كنت تلعب لنادي 
ليڤربول، فإنه أم���ر مدهش ألن أنصار 
الفريق رائعون. لم أر في السابق أنصارا 
رائعني إلى هذه الدرجة قبل قدومي إلى 

أنفيلد. لعبت في صفوف فيينورد 
الذي كان ميلك جمهورا رائعا وهو 
األفضل في هولندا، ولكن عندما 
جئت إلى أنفيلد فإن األمر مختلف. 

لقد ساعدتني هذه األجواء كثيرا وأنا 
واثق من أن األجواء تساعد الفريق عندما 

مير بأوقات حرج���ة وبالتالي فإن أنصار 
الفريق مهمون جدا بالنسبة إلينا. 

وأوض���ح كويت: »جددت للتو عقدي مع 
ليڤربول وبالتالي أنا أكثر من سعيد. أحاول 
البق���اء في ليڤربول ألط���ول فترة ممكنة 
وسنرى ماذا يحمل لنا املستقبل. سيظل 
لدي دائما ش���عور مميز جتاه فيينورد 
فهو كان واليزال ناديا مهما بالنس���بة 
إلي، ولكن في الوقت احلالي أنا سعيد 
جدا في ليڤربول. وأضاف: »بالنس���بة 
إلي، أريد الف���وز بكل مباراة أخوضها، 
ألنني بطبعي أحب الفوز، وبالنس���بة 
إلي الشيء األهم هو محاولة الفوز بكل 
مباراة. أريد الفوز بكل شيء. بالنسبة 
إلي كل مب���اراة في غاية األهمية، وإذا 
كان هدفك الفوز ف���ي كل مباراة فإنك 

ستحرز األلقاب وهذا ما يهمني«.
وعن املركز املفضل بالنس���بة له قال 

كويت: »أعتقد أنني ولدت لكي ألعب مهاجما. 
ال مشكلة لدي على اإلطالق في شغل أي مركز، 
فأنا أستمتع مادمت عنصرا مهما في الفريق«. 
وعن مؤسس���ة ديرك كويت التي س���اهم في 
تأسيسها لألطفال الذين يعانون عاهات جسدية 
في هولندا وفي دول أخرى قال كويت: »مؤسسة 
ديرك كويت فكرة انطلقت قبل س���نوات عدة 
مبساعدة بعض األشخاص من مسقط رأسي. 
إنه أمر مثير ألنه خالل فترة قصيرة أصبحت 
مؤسسة كبيرة وحتى اآلن قمنا بأشياء جيدة 
كثيرة. اآلن نق���وم مبس���اعدة األطفال الذي 
يعانون عاهات جس���دية لكي ميارسوا جميع 
أنواع الرياضات. لدينا العديد من النشاطات 
في هولندا حاليا. أنا س���عيد جدا لكوني أحد 
املساهمني بهذا النوع من األعمال ألن كرة القدم 
أعطتني الكثير وأريد أن أعطيها في املقابل«.

فيرغس���ون مدرب مان 
يونايتد بطل الدوري 

اإلجنليزي بأجر بلغ 
7 ماليني يورو.

املركز  وف���ي 
اخلام���س ح���ل 
اإليطالي روبيرتو 
مانشيني مدرب 
مي���الن  إنت���ر 

الس���ابق بأج���ر 
يساوي 6 ماليني 
يورو، وهو املبلغ 
ذاته الذي يحصل 
علي���ه مواطنه 
كارلو أنشيلوتي 

مدرب تشلس���ي 
اإلجنليزي.

أم���ا التش���يلي مانوي���ل 
بلليغريني املدير الفني اجلديد 
لريال مدريد اإلسباني فيحصل 
على 5.5 ماليني يورو، متفوقا 
على الهولندي لويس ڤان غال 
املدير الفن���ي اجلديد لبايرن 
ميونيخ األملاني الذي يتقاضى 
5.2 ماليني يورو. أما في املركز 
التاسع فحل الهولندي املخضرم 
غوس هيدينك براتب 5 ماليني 
يورو سنويا يتقاضها لتدريب 
املنتخب الروسي، متفوقا على 
الفرنسي آرسني ڤينغر مدرب 
أرسنال اإلجنليزي الذي اكتفى 
باحلصول عل���ى 4.8 ماليني 

يورو سنويا.


