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أعلن بالكبيرن اإلجنليزي أنه من املنتظر ان تتم صفقة بيعه إلى ش����ركة 50
»فينكيز« الهندية العمالقة للدواجن الشهر املقبل. وينتظر أن تصبح مجموعة 
»فينكيز« أول شركة هندية تشتري ناديا في دوري الدرجة املمتازة بإجنلترا، 
ويتوقع ان تنهي هذه الصفقة فترة عدم االس����تقرار التي سادت النادي. وقال 
أنورادها ديساي، رئيس الشركة، »نتوقع أن نكون أول شركة هندية تشتري 
ناديا بالدوري اإلجنليزي. ونشعر بالسعادة بشكل خاص ألن هذا النادي هو 

بالكبيرن، الذي نرى أننا نتقاسم معه العديد من القيم والطموحات«.

حصل جنم التنس األملاني الس����ابق بوريس بيكر على لقب »أكثر مس����تمتع باحلياة لعام 
2011«. واختارت جلنة حتكيم متخصصة في مدينة بون األملانية، بيكر ك� »شخص صار قدوة 
لآلالف من خالل حبه واستمتاعه باحلياة«. وأعرب بيكر عن سعادته باللقب وقال: »مت انتقادي 
لسنوات طويلة بسبب استمتاعي باحلياة«، مؤكدا أنه سعيد بهذا اللقب الذي اعتبره جائزة لم 

يكن سبب حصوله عليها هو اجنازاته الرياضية. وأكد بيكر: »استحق هذا اللقب بالفعل«.
وأوض����ح بيكر ان »التحدي األكبر« الذي يواجهه اآلن هو تعليم أطفاله أن الطعام الصحي 

أفضل بكثير من الوجبات السريعة.

بيكر »األكثر استمتاعًا في الحياة«شركة دواجن تنوي شراء بالكبيرن

 الـ »بي بي سي« أذاعت نبأ وفاته خالل إرسالها اليومي

األخطبوط »بول« 
رحل عن الحياة وإسبانيا تطلب إقامة نصب تذكاري له

رحل األخطبوط الشهير بول بعد أن كان حديث العالم 
أجمع خالل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 بس���بب 

توقعاته الصائبة حول نتائج املباريات.
وأعلن���ت مصادر حوض األحي���اء املائية الذي يعيش 
في���ه »بول« في مدينة أوبره���اوزن األملانية امس أن بول 
البالغ من العمر ثالثة أعوام، فارق احلياة نافية في الوقت 
نفس���ه وجود أي ش���بهة قتل لبول على يد مشجعي كرة 

قدم متعصبني.
وأثار موت بول اهتمام وسائل اإلعالم العاملية كما طالبت 
بلدة اس���بانية باحلصول على جثمان ب���ول، الذي تكهن 
بفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2010. واشتهرت 
صور بول في وس���ائل اإلعالم العاملية خالل بطولة كأس 
العالم حيث كان يوضع أمامه حوضان عليهما علما اثنني 
من الفرق املتنافس���ة وكان اختي���ار بول ألحد احلوضني 
وتناوله الطعام منه يعتبر مبثابة التنبؤ بأن الفوز سيكون 

حليف هذا الفريق.
وتكهن بول بنتائج املباريات السبع التي خاضها منتخب 
أملانيا في بطولة كأس العالم كما تكهن أيضا بنتيجة املباراة 

النهائية بني اسبانيا وهولندا.
وحتول بول بعد هذه املباراة ل� »بطل« بالنسبة لالسبان 
كما كان قريبا من قلوب االجنليز لدرجة أن هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( أذاعت نبأ الوفاة وسط ارسالها 

اليوم���ي. يذكر أن »بول« ولد في إجنلترا وانتقل بعد ذلك 
بفترة قصيرة إلى أملانيا، ولكن هذا ال مينع أن »بول« كان له 

بعض األعداء من مشجعي الفرق التي تكهن بخسارتها.
ومن املنتظر أن يقيم حوض »سي اليف« لألحياء املائية 
الذي عاش فيه »بول«، نصبا تذكاريا لألخطبوط الشهير 
محاط بجميع الهدايا التي جاءت ل� »بول« من مختلف أنحاء 
العالم ومقتطفات فيلمية من »تكهنات بول«. وقال رئيس 
حوض »س���ي اليف«، شتيفان بورفول: »عاش بول حياة 
حظي فيها بشهرة واسعة ولذلك نرى أنه من الطبيعي أن 

نقيم له نصبا تذكاريا«.
وبدأت رحلة بول مع الش���هرة خالل بطولة كأس األمم 
األوروبية ع���ام 2008 ولكنها وصلت لقمتها خالل بطولة 
كأس العال���م 2010 في جنوب أفريقيا حيث كانت حترص 
معظم وس���ائل اإلعالم على بث اللقطات التي يختار فيها 

بول الفريق الذي يتكهن بفوزه في املباراة.
من جهتها، أعربت بلدة اسبانية عن رغبتها في احلصول 

على جثمان بول.
وقال متحدث من إدارة بلدة كاربالينو في شمال غرب 
اس���بانيا إن البلدة ترغب في وض���ع جثمان بول في أحد 
املتاح���ف. وأوضح املتحدث أن إدارة البلدة تقدمت بطلب 
بهذا املعنى حل���وض األحياء املائية الذي كان يعيش فيه 

بول في مدينة أوبرهاوزن األملانية.

رونالدو وميسي على رأس القائمة وجوائز ألفضل العبة ومدرب للرجال والسيدات 

 »فيفا« يعلن أسماء المرشحين لجائزتي الكرة الذهبية 
كشف االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ومجلة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية املتخصصة امس عن 
الئحة املرشحني لنيل جائزة الكرة الذهبية »فيفا« 
ألفض���ل العب في العالم لع���ام 2010 وغيرها من 
اجلوائز. وتغير اسم اجلائزة وأصبح الكرة الذهبية 
»فيفا« بعد دمج جائزة الكرة الذهبية التي كانت 
تقدمها املجلة الفرنسية وجائزة أفضل العب في 
العالم التي كان يقدمها االحتاد الدولي، وذلك بعد 
توقيع اتفاق بني الطرفني في 5 يوليو املاضي في 

جوهانسبورغ.
وباإلضافة الى جائزة أفضل العب والعبة، ستمنح 
جائزتان ألفضل مدرب لفرق الرجال ومدرب لفرق 

السيدات في العالم.
وتضمنت الالئحة اسماء 23 العبا و10 العبات 
و10 مدرب���ني ف���ي كل فئة، س���يصوت له���م قادة 

ومدربو املنتخبات الوطنية للرجال والس���يدات 
باإلضافة ملمثلني إعالميني دوليني اختارتهم املجلة 
الفرنسية العريقة. واختار خبراء في اللعبة وجلان 
فنية وتطويرية األس���ماء الت���ي تضمنتها لوائح 
املرشحني. وسيكشف عن الفائزين في حفل كبير 
في »كونغريسهاوس« مدينة زيوريخ السويسرية 
في 10 يناير 2011، حيث س���يتم ايضا اإلعالن عن 
التشكيلة املثالية وعن جائزة »بوشكاش« ألجمل 
هدف للعام الثاني على التوالي، كما سيتم منح جائزة 
فيفا الرئاسية، وجائزة اللعب النظيف. وسيعلن 
االحتاد الدولي وفرانس فوتبول في السادس من 
ديسمبر 2010 في العاصمة الفرنسية باريس عن 
اسماء 3 أش���خاص من كل فئة نالوا العدد األكبر 

من األصوات.
وكان األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 

االس���باني أحرز لقب جائزة الكرة الذهبية لعام 
2009 بحصول���ه عل���ى 473 نقط���ة متقدما على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )مان يونايتد ثم 
ريال مدري���د( الذي نال 233 نقط���ة. وجاء ثالثا 
زميل ميسي في برشلونة تش���اڤي )170 نقطة(، 
ورابعا زميله اآلخر اندريس انييستا )149( وخامسا 
زميله الس���ابق الكاميروني صامويل ايتو )حاليا 

مع انترميالن(.

 جائزة »فرانس فوتبول«

انطلقت جائ���زة »فرانس فوتبول« عام 1956، 
وكان االجنليزي س���تانلي ماثيوز اول الفائزين 
بها، وكانت متنح ألفضل العب اوروبي حتى 1995 
حتى توسعت لتشمل جميع الالعبني الذين يلعبون 
في البطوالت االوروبية ما سمح لليبيري جورج 

وياه ان ينال هذا الشرف، ثم اصبح عامني عندما 
توسعت ليدخل في املنافسة عليها جميع الالعبني 

في العالم.

 أفضل العب

أندريس اينيستا، شاڤي، داڤيد ڤيا، ايكر كاسياس، 
شابي ألونسو، سيسك فابريغاس، كارليس بويول 
)اس���بانيا(، توماس مولر، ميروس���الف كلوزه، 
باستيان شفاينشتايغر، فيليب الم، مسعود أوزيل 
)أملانيا(، ويسلي سنايدر، أريني روبن )هولندا(، 
جوليو سيزار، مايكون )البرازيل(، ليونيل ميسي 
)االرجنتني(، داني ألڤيش )البرازيل( كريستيانو 
رونال���دو )البرتغال(، ديدييه دروغبا )س���احل 
العاج(، صامويل ايتو )الكاميرون(، دييغو فورالن 

)االوروغواي(، اسامواه جيان )غانا(.

أرسنال في موقعة نارية مع نيوكاسل في »الرابطة« ومونشنغالدباخ يصطدم بليڤركوزن في الكأس 

الفوز الرابع لميالن وسوسيداد يثخن جراح ديبورتيڤو 
واصل ميالن انتصاراته املتتالية 
بفوزه الثمني على مضيفه نابولي 
2-1 في ختام املرحلة الثامنة من 
الدوري االيطالي، وهو الفوز الرابع 
على التوالي ملي���الن في الدوري 
واخلامس هذا املوسم فرفع رصيده 
الى 17 نقطة مستعيدا املركز الثاني 
بف���ارق نقطتني خلف التس���يو 
املتصدر. اما نابولي فتراجع الى 
املركز السادس برصيد 12 نقطة.

ومنح الدولي البرازيلي روبينيو 
التقدم مليالن في الدقيقة 22 بعد 
لعبة مشتركة مع املدافع ماسيمو 
اودو، بديل لوكا انطونيني الذي 
تعرض لالصابة في رأسه، فتابعها 
البرازيلي بيسراه من نقطة اجلزاء 
على ميني احل���ارس مورغان دي 

سانتيس )22(.
وهو الهدف الثاني لروبينيو مع 
ميالن منذ انتقاله الى صفوفه مطلع 
املوسم احلالي قادما من مانشستر 
سيتي اإلجنليزي، بعد االول في 
مرمى كييڤو السبت املاضي. وتلقى 
نابولي ضربة موجعة بطرد العب 
وس���طه ميكيلي باتسينتسا في 
الدقيقة 45 لتلقيه االنذار الثاني. 
واس���تغل ميالن النقص العددي 
الس���ويدي زالتان  الدولي  وعزز 
ابراهيموڤيتش تقدمه بهدف ثان 
بضربة رأسية من مسافة قريبة 

اث���ر متريرة عرضية من اودو )72( رافعا رصيده الى 3 اهداف 
في الدوري هذا املوس���م. وجنح االرجنتيني ازيكيال الفيتزي 
في تقليص الفارق في الدقيقة 78 بتس���ديدة ساقطة من مسافة 

قريبة اثر دربكة امام املرمى.

 إسبانيا

عمق ريال سوسيداد جراح ضيفه ديبورتيڤو الكورونا عندما 
س���حقه بثالثية نظيفة في ختام املرحل���ة الثامنة من الدوري 
االسباني. وسجل خوس���يبا ليورنتي )16( والفرنسي انطوان 

غريزمان )71( واميانول اغيريتسثي )86( االهداف.
وهي اخلس���ارة الرابع���ة لديبورتيڤو هذا املوس���م مقابل 4 

تعادالت فبقي في املركز التاس���ع 
عشر قبل االخير برصيد 4 نقاط 
واليزال الفريق الوحيد الى جانب 
سرقسطة صاحب املركز االخير لم 

يتذوقا طعم الفوز.
اما ريال سوسيداد فحقق فوزه 
الثال���ث مقابل تع���ادل واحد و4 
هزائم فارتقى الى املركز احلادي 
عش���ر برصيد 10 نقاط. الى ذلك، 
تس���تكمل مباريات كأس اسبانيا 
اليوم ويحل اشبيلية الذي أحرز 
القاب اع���وام 1935 و1939 و1948 
و2007، و2010 على ريال يونيون. 
ويلعب الغورنيس مع ڤالنس���يا 

وايغيدو مع ڤياريال.

 كأس رابطة »اإلنجليزية«

يس���عى ارس���نال الى تخطي 
مضيفه نيوكاس���ل يونايتد على 
ملعب س���انت جيم���س بارك في 
ابرز مواجهات ف���ي الدور الرابع 
من مس���ابقة كأس رابطة االندية 

االجنليزية احملترفة اليوم.
وكان نيوكاسل حقق مفاجأة في 
الدور الثالث بفوزه على تشلسي 
4-3 في مباراة مثيرة في عقر دار 
االخير، فيما حقق ارسنال نتيجة 
الفت���ة ايضا بف���وزه على غرميه 
التقليدي توتنهام 4-1. ويخوض 
ارسنال املباراة بعد حتقيقه فوزا 
كبيرا على أرض مانشس���تر س���يتي 3-0 في الدوري احمللي، 
وصع���وده الى املرك���ز الثاني في الترتيب بف���ارق 5 نقاط عن 
تشلس���ي املتصدر. وفي باقي املباريات، يلعب استون ڤيال مع 

بيرنلي ووست هام مع ستوك سيتي.

كأس ألمانيا

يستكمل اليوم الدور الثاني من مسابقة كاس أملانيا، ويلتقي 
املانيا اخن مع ماينتس متصدر الدوري، اينتراخت فرانكفورت 
مع هامبورغ، بوروسيا مونشنغالدباخ مع باير ليڤركوزن، كيكرز 
أوفنباخ مع دورمتوند، كولن مع ميونيخ 1860، انرجي كوتبوس 

مع فرايبورغ وكايزرسلوترن مع أرمينيا بيليفيلد.

جنم ميالن البرازيلي روبينيو فرحا بهدفه في مرمى نابولي         )أ.پ(

بيكام مستمر في غاالكسي
ينوي جنم كرة القدم االجنليزي املخضرم ديڤيد بيكام البقاء حتى 
نهاية عقده مع نادي لوس اجنيليس غاالكس����ي االميركي وفي نفس 
الوقت يعتقد انه ميل����ك فرصة لالنضمام ملنتخب اجنلترا وهو على 

اعتاب اخلامسة والثالثني.
وف����ي مقابلة تلفزيونية عرضت في بريطاني����ا قال بيكام انه لن 
يب����رم اي عقود اعارة اخرى بعدم����ا فعل ذلك مرتني مع نادي ميالنو 

االيطالي.

نهاية موسم بارشيفليوك
أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي أن مدافعه سيرجي بارشيفليوك 
سيغيب عن املباريات حتى نهاية العام بسبب اصابة في الركبة. وقال 
س����بارتاك مبوقعه على االنترنت »اظهر الفحص الطبي أن سيرجي 
اصيب في ركبته اليمنى ويجب أن يخضع لعملية جراحية في املانيا 

في االيام القليلة القادمة«.

كارول يتعرض لغرامة مالية
قضت محكمة التاج في مدينة نيوكاسل البريطانية بتغرمي أندي 
كارول مهاجم نادي نيوكاسل اإلجنليزي الف جنيه استرليني )1600 

دوالر( بعد اعترافه باالعتداء على رجل في ملهى ليلي.
واعترف الالعب البالغ من العمر 21 عاما باالعتداء، وفرضت عليه 

احملكمة أيضا دفع مبلغ 2500 جنيه استرليني كتعويض.

أستون ڤيال يفتقد بيتروف
أك����د جيرارد اوييه املدير الفني ألس����تون ڤيال اإلجنليزي أن قائد 
الفريق ستيليان بيتروف سيغيب عن املالعب شهرين بسبب اإلصابة 
في الركبة. واضاف »لسوء احلظ اعتقد أننا فقدنا ستيليان بيتروف 
لنحو ش����هرين رمبا وس����نرى إن كان يحتاج عملي����ة جراحية ام ال، 

سنعرف ذلك في منتصف االسبوع«.

توقعات »بوما« مرتفعة
زادت ش����ركة بوما األملانية النتاج املالب����س واألدوات الرياضية 
توقعاتها إزاء األرباح واملبيعات خالل العام احلالي بأكمله في أعقاب 

األداء الطيب خالل الربع الثالث من العام احلالي.
وذكرت الشركة أن قيمة مبيعاتها ارتفعت خالل الربع الثالث من 
العام احلالي إلى 784.3 مليون يورو، بزيادة نس����بتها 16.5% مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي.
تتوقع »بوما« ارتفاع قيمة مبيعاتها خالل العام احلالي بنس����بة 
تت����راوح ب����ني 5 و9% بفضل فروق العمالت وانتعاش األس����واق في 

األميركتني الشمالية واجلنوبية.

بوديشيف يلعب في سن الـ 56 
قدم يوري بوديشيف مساعد مدرب نادي دينامو بريست لالعبيه 
درس����ا عمليا في كيفية االداء على املس����تطيل االخضر عندما شارك 
لبعض الوقت في مباراة في دوري روس����يا البيضاء لكرة القدم رغم 

انه في السادسة واخلمسني.
تأجيل اعتماد ألعاب شتوية

أعلن����ت اللجنة األوملبي����ة الدولية أن العبات القف����ز على اجلليد 
والعبي والعبات ست رياضات شتوية أخرى سيضطرون لالنتظار 
م����دة أطول ملعرفة قرار اللجنة حول مش����اركة ألعابهم في األوملبياد 

الشتوي املقبل.
وفي اجتماعها الذي عقد مبدينة أكابولكو املكسيكية قررت اللجنة 
األوملبية الدولية تأجيل قرارها بش����أن ضم ألعاب القفز على اجلليد 
للسيدات والقفز بالزالجات ذات العجالت داخل نصف أنبوب للرجال 
والسيدات والتزلج االنحداري على األلواح والبياتلون املتتابع للفرق 
املختلطة ومنافسات الفرق في التزلج التشكيلي على اجلليد وسباق 

التتابع على الزالجات الظهرية.

غياب مكارثي 10 أسابيع
أكد روبرتو مارتينز املدير الفني لويغان اإلجنليزي أن العب خط 
وسط فريقه جيمس مكارثي قد يغيب عن املالعب لنحو عشرة أسابيع 

بعد تعرضه إلصابة في الكاحل.
وقال مارتينز »الوضع أفضل قليال مما كنا نعتقد في البداية، ولكن 

يعاني من قطع في رباط الكاحل األمين«.

»يويفا«: فساد في »يورو 2012«
طال����ب االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( باحلصول على دليل 
بش����أن االدعاءات حول وجود شبهة فساد في منح پولندا وأوكرانيا 

حق استضافة »يورو 2012«.
وكان سيبروس مارانغوس املسؤول السابق باالحتاد القبرصي قد 
صرح بان مسؤولني ب� »اليويفا« حصلوا على رشاوى قبل أن حتصل 

أوكرانيا وپولندا على حق استضافة البطولة.
وأكد »اليويفا« في بيان له أنه علم بهذه املسألة من خالل التغطية 

االعالمية لهذه االدعاءات.
وأضاف البيان »فيما يتعلق بهذا االدعاء غير املثبت، فإن »يويفا« 
يري����د أن يؤكد، مثلما هو احلال دائما، انه ال ميكن فتح حتقيق إال في 

حالة وجود عناصر إثبات ملموسة«.

سحب قرعة كأس العالم لألندية اليوم
تسحب قرعة كأس العالم لألندية لكرة القدم التي تستضيفها 

ابوظبي من 8 الى 18 ديسمبر املقبل في زيوريخ اليوم.
وتش���ارك في البطولة 8 فرق هي الوحدة بطل االمارات وانتر 
ميالن االيطالي بطل اوروبا وانترناسيونيال البرازيلي بطل اميركا 
اجلنوبية )ليبرتادروريس( وهيكاري يونايتد من غينيا اجلديدة 
بطل اوقيوناسيا وباتشوكا املكسيكي بطل الكونكاكاف، فيما ينتظر 
حتديد بطل آسيا )ذوب اهان االيراني او سيونغنام الكوري اجلنوبي( 

وبطل افريقيا )الترجي التونسي او مازميبي الكونغولي(.
وأعلنت اللجنة املنظمة ان القرعة س���يحضرها السويس���ري 
جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدول���ي لكرة القدم )فيفا( ومحمد 
خلفان الرميثي رئيس احتاد االمارات ومحمد احملمود األمني العام 

ملجلس أبوظبي الرياضي.

اإلجهاد سبب وفاة السباح كريبن
أكد مصدر داخل االحتاد اإلماراتي للس���باحة رفض ذكر اسمه 
أن سبب وفاة السباح األميركي فرانسيس كرينب )21 عاما( خالل 
مشاركته في بطولة العالم للسباحة في املياه املفتوحة على شواطئ 
الفجيرة باإلمارات تعود إلى إصابته بإجهاد شديد في عضالت اجلسم 
أثناء الس���باحة أدت إلى توقف القلب، نتيجة للجهد الكبير الذي 
بذله للمنافسة على املراكز األولى، حسبما كشف التقرير والفحص 

الطبي من جانب الطبيب الشرعي املسؤول عن احلالة.

األخطبوط »بول« 
أنهى مسيرته بتوقعات صائبة )أ.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إيطاليا

4ڤيتشينزا � إسكولي
4أودينيزي � ابادوڤا

4فروسيوني � ريجينا
7أتاالنتا � ليڤورنو
9تشينزينا � نوڤارا

9:30كالياري � بياتشينزا
9:30بريشيا � تشيتاديال
9:30بولونيا � مودينا
9:45ليتشي � سيينا
9:45كاتانيا � فاريسي

اجلزيرة الرياضية +101التسيو � بورتوغروارو

كأس إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +94ريال يونيون � أشبيلية
اجلزيرة الرياضية +92الغورنيس � ڤالنسيا
10إيغيدور � ڤياريال

10بلد الوليد � إسبانيول
10هرقل � ملقة

اجلزيرة الرياضية +112بيتيس � سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +114يونيڤرسيداد � أتلتيكو مدريد

كأس ألمانيا
8آخن � ماينتس

8فرانكفورت � هامبورغ
9:30مونشنغالدباخ � ليڤركوزن
9:30خيمينتسر � شتوتغارت

9:30أوفينباخ � دورمتوند

كأس الرابطة الفرنسية
6غانغان � مرسيليا
9أوكسير � باستيا

9:45ليون � باريس سان جرمان

كأس الرابطة اإلنجليزية
9:45أستون ڤيال � بيرنلي
9:45وست هام � ستوك
اجلزيرة الرياضية +9:455نيوكاسل � أرسنال


