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على ١٩ مليون يورو و١٣٫٦ مليون 
يــــورو على الترتيــــب. وفي فئة 
املدربني يتصدر مورينيو القائمة 
بحصوله على ١٣٫٥ مليون يورو 
سنويا يليه جوسيب غوارديوال، 
مدرب برشلونة، في املركز الثاني 
برصيــــد ١٠٫٥ ماليني يورو، فيما 
يحصل االسباني رافاييل بنيتيز، 
املدرب السابق إلنتر ميالن اإليطالي، 
على ١٠٫٢ ماليني يورو يليه اإليطالي 
فابيــــو كابيللــــو، املديــــر الفني 
للمنتخب اإلجنليزي، بحصوله على 
٨٫٥ ماليني يورو سنويا، لكنه في 
طليعة مدربي املنتخبات الوطنية. 
ومن جهــــة أخرى ذكرت صحيفة 
«كورييري ديللو سبورت»اإليطالية 
امس أن ميسي، مهاجم برشلونة 
االسباني، التقى أدريانو غالياني، 
نائب رئيس ميالن اإليطالي، خالل 
زيارة ترويجية لالعب إلى إيطاليا، 
مستبعدا فكرة االنضمام الى ميالن، 
ومؤكدا بقاءه في برشلونة. وكان 
الالعب األرجنتيني الدولي وصل 
الى مدينة ميالنو للمشــــاركة في 
حدث ترويجي لشركة «دولتشي آند 
غابانا» لألزياء واملوضة، وتناول 
ميسي الغداء مع غالياني في «نوفا 
أرينا» مبجرد انتهائه من التزاماته 

الترويجية. 

ثم الفرنسي تييري هنري مهاجم 
نيويورك ريد بولز، في املركزين 
اخلامس واحلادي عشر بحصولهما 

 تصدر األرجنتينــــي ليونيل 
ميسي، جنم برشلونة االسباني، 
قائمة أعلــــى الالعبني دخال على 
مســــتوى العالــــم، فيمــــا تصدر 
البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لريال مدريد االسباني، قائمة 
أعلى املدربني دخال. وذكرت مجلة 
فرانس فوتبول أن ميســــي، الذي 
يعتبر أفضل العب في العالم وتوج 
بجائزة أفضل العب في العالم في 
العامني املاضيني، يحصل على ٣١ 
مليون يورو في العام، تنقسم ما 
بني راتبه وحصته في اإلعالنات، 
متفوقا بفــــارق ٣٫٥ ماليني يورو 
على البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم ريال مدريد. وحافظ ميسي 
علــــى املركــــز االول الغنى العب.

واعتبرت املجلة الفرنسية ان النجم 
االرجنتيني سيحصل في ٢٠١١ على 
مبلغ اقل من العام الذي ســــبقه
(٣٣ مليون يــــورو)، وهو اليزال 
بعيدا عن العب الغولف االميركي 
تايغــــر وودز صاحب اعلى دخل 
ســــنوي في العالم (٥٣ مليونا). 
ويأتي مهاجم مان يونايتد واين 
روني في املركز الثالث بحصوله 
على ٢٠٫٧ مليون يورو ســــنويا 
يليه ديڤيد بيكام جنم وسط لوس 
اجنيليس غاالكسي في املركز الرابع، 

 مهاجم برشلونة ليونيل ميسي يتصدر قائمة أعلى الالعبني دخال ويواصل تألقه في املالعب  (أ.ف.پ)

 مورينيو أعلى املدربني دخال بـ ١٣٫٥مليون يورو سنويًا

 ميسي يتصدر قائمة الالعبني بـ ٣١ مليون يورو 

 ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن ريو فيرديناند، العب 
قلـــب دفاع نادي مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم، اتصل 
بزميله في دفاع منتخب إجنلترا جون تيري هاتفيا ليؤكد 
له أنه ال يشـــعر بأي ضغائن جتاهه بعدما سحب اإليطالي 
فابيو كابيللو، مدرب املنتخب االجنليزي، شارة قيادة الفريق 
من فيرديناند ليعطيها لتيري مؤخرا. وأوضحت الصحيفة 
البريطانية أن فيرديناند اتصل بتيري، جنم دفاع تشلسي 
اإلجنليزي، لتهنئته على استعادة شارة قيادة منتخب إجنلترا 
وطالبه بقيادة الفريق للفوز يوم الســـبت املقبل أمام ويلز 
ضمن التصفيات املؤهلة لبطولة األمم األوروبية «يورو ٢٠١٢»، 
وأكد فيرديناند لتيري أن مشكلته بسحب شارة القيادة منه 
بطريقـــة مهينة ال تتعلق به (تيـــري) وإمنا بكابيللو الذي 
رفض حتى مناقشـــة األمر معه.كما لم يزعج كابيللو نفسه 
مبناقشـــة قراره مع ستيفن جيرارد قائد ليڤربول أو فرانك 
المبارد زميل تيري في تشلسي واللذين كانا مرشحني أيضا 

ملنصب قائد املنتخب اإلجنليزي. 

 زعـــم مهاجم منتخـــب ويلز كريج بيالمـــي أن الضغط 
اجلماهيـــري الذي واجهه العبو إجنلترا قبل وخالل بطولة 
كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا هو الســـبب في العروض 
املخيبة لآلمال التي قدمها الفريق خالل البطولة، وذلك قبل 
لقاء ويلز مع إجنلترا في كارديف ضمن التصفيات املؤهلة 
لبطولة األمم األوروبية «يورو ٢٠١٢» يوم السبت املقبل. وأكد 
بيالمي، العب فريق مانشستر سيتي اإلجنليزي والذي يلعب 
لنادي كارديف الويلزي حاليا على ســـبيل اإلعارة، انه رأى 
كيف حتول اآلمال والطموحات املعلقة على العبي إجنلترا 

هؤالء الالعبني إلى أشخاص محطمي األعصاب.

 تذمـــر املهاجم األملانـــي الدولي ميروســـالف كلوزه من 
جلوســـه على مقاعد البدالء مع نادي بايرن ميونيخ حامل 
لقب البوندسليغا، وقال كلوزه لصحيفة بيلد «علي أن أتقبل 
ما يقدمه لي املدرب لويس ڤان غال»، وأضاف: «ما عساي أن 
أفعل؟ هـــل ينبغي أن أتغير؟، إنني أتدرب وأعمل ولكن في 
نهاية اليوم املدرب هو مـــن يتخذ القرار». وأوضح كلوزه: 
«ال ميكنني أن أقدم لفان جال أكثر من تدريبي اليومي، أعتقد 
أنني أظهر بشـــكل جيد في التدريبات، ولكنني ببساطة ال 

أحصل على الفرصة». 

 أعلن املدير الفني ملنتخب ساحل العاج فرانسوا زاهوي عن 
قائمة فريقه للمباراة أمام بنني يوم األحد املقبل في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية ٢٠١٢، وضمت القائمة 
املهاجم املخضرم ديدييه دروغبا جنم تشلســـي اإلجنليزي 
وكذلك ماكس جراديل العب وســـط ليستر سيتي، وفقا ملا 

جاء على موقع االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف).

 حقق بنفيكا حامل اللقب فوزا ساحقا على مضيفه باكوش 
فيريرا ٥-١ في ختام املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 
البرتغالي لكرة القدم، وعزز بنفيكا صاحب الرقم القياسي 
في عدد االلقاب (٢٩) موقعه فـــي املركز الثاني برصيد ٥٥ 
نقطة بفارق ١٣ نقطة خلف غرميه التقليدي بورتو املتصدر 
والذي يسير بثبات نحو احراز اللقب الرابع والعشرين في 

تاريخه.

 أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر في باريس خالل اجلمعية العمومية لالحتاد االوروبي 
للعبة انه سيترشـــح لوالية أخيرة على رأس «فيفا». وقال 
بالتر «االحتاد االوروبي قريب جدا من قلب الـ «فيفا»، أدعوكم 
الى اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي في االول من يونيو 
في زيوريخ ملواصلة العمل مع الفيفا ومع رئيسها. تعرفون 
انني مرشح لوالية جديدة لألربعة أعوام املقبلة، إنها السنوات 
االربع األخيرة لي». وانتخب بالتر للمرة االولى على رأس 
االحتاد الدولي عام ١٩٩٨ وهو مرشح لوالية رابعة على التوالي. 
وكان رئيس االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن همام أعلن 

اجلمعة املاضي ترشحه لرئاسة االحتاد الدولي.
  ودافع بالتر عن كرة القدم باعتبارها «شـــكل من مدرسة 
احلياة يجب أن تلعب دورا مهما في تثقيف الشباب ويجب أن 
تكون مدعمة من قبل احلكومات في جوانب التربية والصحة»، 
من جهة أخرى أكد بالتر ملسؤول كروي كبير ان بن همام قد 
ينسحب من سباق رئاسة فيفا. وأكد املصدر نقال عن بالتر 
ان االخير ميلك رسالة من مسؤولني قطريني كبار يؤكدون 
فيها ذلك، وقال «كشف بالتر للمسؤول الكروي الكبير عن 
وجود رسالة من مسؤولني قطريني كبار في حوزته تؤكد له 
هذا االمر، أي إمكانية انسحاب بن همام من انتخابات فيفا». 
ويوجد كل من بن همام وبالتر حاليا في باريس بدعوة من 
االحتاد االوروبي حلضور اجلمعية العمومية ويســـتغالن 

هذه املناسبة لكسب أصوات القارة العجوز.
  وقد دعا بن همام بالتر الى مناظرة تلفزيونية، مؤكدا ان 
الفيفا بإشـــراف بالتر ال يقوم بخطوات الى األمام، وقال في 
هذا الصدد «عندما أتى بالتر أعلن صراحة انه يريد املكوث 
لواليتني فقط، ثم أصبحت الواليتان ثالثا، واآلن يريد والية 
رابعة، والواقع انـــه لم يحصل أي تطور نوعي في االحتاد 
الدولي في السنوات الثالث أو االربع االخيرة». وتابع «كان 
بالتر رئيســـا جديدا في الفترة مـــن ١٩٩٨ الى ٢٠٠٢، وكان 
نشيطا وقام بتطوير اللعبة كثيرا، لكن األمور مختلفة اآلن، 
فهو في سدة الرئاسة منذ ١٣ عاما، وفي الفيفا منذ ٣٥ عاما، 

وحان الوقت ملنح الفرصة لشخص آخر».
  ومـــن املقرر ان جترى االنتخابات فـــي االول من يونيو 
املقبـــل في زيوريخ على هامش اجلمعية العمومية لالحتاد 

الدولي. 

 صراع على رئاسة «فيفا» بني بالتر وبن همام  (أ.ف.پ) ريو فيرديناند أعاد شارة القيادة جلون تيري وهنأه 

 مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو والعبه كريستيانو رونالدو        (رويترز)

 بيالمي: الضغط اجلماهيري 
يحطم أعصاب العبي إجنلترا

 كلوزه يتذمر من اجللوس
   على مقاعد البدالء

 دروغبا يقود األفيال أمام بنني

 فوز ساحق لبنفيكا على فيريرا

 متفرقات عاملية
 ٭ أبقى املدير الفني للمنتخب البرازيلي مانو منيزيس 
على مهاجميه املصابني نيلمار وألكسندر باتو في قائمة 

الفريق التي تواجه اسكوتلندا يوم األحد املقبل في مباراة 
ودية بلندن.

  ٭ ذكرت تقارير صحافية أن نادي يوڤنتوس اإليطالي 
يسعى لضم املهاجم البيروڤي الدولي جيفيرسون فارفان 
جنم شالكه األملاني في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 

  ٭ كشفت صحيفة إسبانية أن املهاجم الواعد لنادي 
برشلونة بويان كركيتش قد يرحل عن النادي الكاتالوني 
في الصيف املقبل بعد أن أبدى نابولي اإليطالي اهتماما 

واضحا بضم الالعب.
  ٭ أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت األملاني لكرة القدم 

أمس الثالثاء إقالة مدربه مايكل سكيبه، بعد أيام قليلة 
من حتقيق الفريق أول فوز له في ٢٠١١، وسيتولى 

كريستوف داوم املهمة خلفا له.
  ٭ توجه منتخب هندوراس إلى آسيا خلوض مباراتني 

وديتني في إطار أجندة االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
وسيواجه منتخب هندوراس نظيره الكوري اجلنوبي 
في ٢٥ مارس، قبل أن يالقي الصني في ٢٩ من الشهر 

نفسه.
  ٭ حقق سان انطونيو سبيرز متصدر الدوري فوزا 

مريرا على غولدن ستايت ووريرز ١١١-٩٦، لفقدانه جهود 
عمالقه تيم دنكان بسبب االصابة، ضمن دوري كرة 

السلة االميركي للمحترفني. 

 بالتر يؤكد أنه سيترشح
   لرئاسة «فيفا» ويشير إلى إمكانية 

انسحاب بن همام

 فيرديناند يتصل بتيري لتهنئته 
باستعادة الشارة

اربح رحلة مدفوعة المصاريف بالكامل لمشاهدة 
مدريد  ريال  بين  التاريخية  الكالسيكو  مباراة 
أرض  على  مباشرًة   2011 أبريل   17 يوم  وبرشلونه 
من  كنت  إن  مدريد.  في  بيرنابيو  سانتياغو  ملعب 
للدفع المسبق فاحصل على فرصة   VIVA عمالء 
دخول السحب في 31 مارس 2011 عن كل 1 د.ك 
ا�جل  الدفع  عمالء  من  كنت  إن  أما  تعبئته.  تم 

فاحصل على فرصتين عن كل 1 د.ك تم دفعه.
العمالء  خدمة  بمركز  االتصال  يرجـى  المعـلومات،  من  لمزيد 
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تطبق الشروط وا�حكام

احصل على فرصة مشاهدة 
الكالسيكو وشجع ريال مدريد
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