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تعاقد تشلسي االجنليزي مع »الفتى 22
املعجزة« مايكل غيازي الذي لم يتجاوز 
عمره 11 عاما، وذلك من فريق الدرجة 
الثالثة نورثامبتون. وكان غيازي يلعب 
مع فريق دون 11 عاما في نورثامبتون 
منذ ان ضمه األخير الى مركز االمتياز 
اخلاص باملواهب الش���ابة قبل ثالثة 

أعوام.
لكن يب���دو ان املهاجم اليافع جنح 
مبوهبته املميزة ف���ي اقناع العمالق 
تشلسي باحلصول على خدماته مقابل 
مبلغ لم يكش���ف عن حجمه لكنه قد 
يرتفع بش���كل كبير نظرا الى بعض 

البنود املوجودة فيه.

تشلسي يضم غيازي صاحب الـ 11 عامًا

هيكس وجيليت يرفضان »نيو إنغالند سبورتس فنتشرز« 
ويرحبان بمجموعة »ميل فاينانشال«

رفعت صباح ام����س القيود املؤقتة التي 
فرضتها محكمة في والية تكساس ضد بيع 
نادي ليڤربول االجنليزي مما سيسمح ببيع 
النادي. وجاءت األنباء قبل ساعات من انقضاء 
املوعد النهائي لتسديد قرض مستحق ملصرف 

»رويال بنك أوف سكوتالند«.
من جهتها، قالت هيئة اإلذاعة البريطانية 
أمس ان مالكي نادي ليڤربول سحبا أمرا مؤقتا 
بوقف عملية بيع نادي ليڤربول لصالح »نيو 
إنغالند سبورتس فنتشرز« مقابل 300 مليون 

جنيه إسترليني )287 مليون دوالر(.
وقالت هيئ����ة اإلذاعة البريطانية إن هذا 
التحرك جاء فيما يبدو ليسمح لهيكس ببيع 
حصته الى مجموعة ميل فاينانشال بدال من 
السماح ل� »نيو انغالند سبورتس فنتشرز« 

بإكمال الصفقة.
 وكان����ت محكمة عليا ادانت توم هيكس 
وجورج جيليت، مالكا ليڤربول بشدة بسبب 
جلوئهما إلى احملاك����م األميركية لوقف بيع 
النادي. وأصدر القاضي فلويد أوامر إلبطال 

الق����رارات التي اتخذته����ا محكمة في داالس 
األميركي����ة. وقال فلويد إنه أصدر حكما في 
لندن يقضي بإمكانية موافقة مسؤولي ليڤربول 
على بيع النادي، الى ذلك، سحب امللياردير 
السنغافوري بيتر ليم، بشكل رسمي، العرض 

الذي تقدم به لشراء نادي ليڤربول.
وكان ليم قد أعلن عن تقدمه بعرض قبل 
أيام لش����راء ليڤربول في الوقت الذي تنظر 
فيه محكمة عليا قضية ضد املالكني احلاليني 

للنادي، توم هيكس وجورج جيليت.
وكان ليڤربول قد وافق قبل أيام على بيع 
النادي ل� »نيو إنغالند سبورتس فنتشرز« 
مقاب����ل 300 مليون جنيه إس����ترليني )487 
مليون دوالر( ولكن قيمة عرض ليم بلغت 
320 مليون إسترليني باإلضافة إلى 40 مليون 

إسترليني لالعبني.
واليزال مس����تقبل ن����ادي ليڤربول غير 
محس����وم حيث ان اس����تحواذ نيو إنغالند 
سبورتس فنتشرز، والذي بدا أنه حاز موافقة 
من احملكمة العليا، قد تأجل بحصول هيكس 

وجيليت على أم����ر قضائي من قبل محكمة 
بوالية تكساس.

وقال ليم في بيان »أصبح واضحا أمامي 
أن مجلس اإلدارة ينوي بيع النادي إلى نيو 
إنغالند س����بورتس فنتش����رز مع استبعاد 
كل األط����راف األخرى بغض النظر عن قيمة 
عروضها، وأضاف »وس����ط ه����ذه الظروف 
ال ميكنني االس����تمرار في الس����عي لش����راء 

النادي«.
ومن ناحية أخرى شن لورد غرابينر محامي 
مجلس إدارة النادي هجوما ضد األمر القضائي 
الذي حصل عليه هيكس وجيليت في تكساس 
قائال إن محكمة أميركية ال ميكن أن يكون لها 
سلطة قضائية على البنك االسكوتلندي، الذي 
رفع الدعوى القضائية ضد هيكس وجيليت 
لكن االخيرين ردا في بيان »الهدف من وراء 
هذه القضية هو إصدار أحكام مؤقتة ودائمة 
واحلص����ول على تعويض يق����در بنحو 1.6 
مليار دوالر )أكثر من مليون إسترليني( عن 

األضرار التي حلقت بنا«.

 بعد رفع القيود عن بيع ليڤربول وانسحاب السنغافوري ليم من الصفقة 

)أ.پ(  مالكا ليڤربول األميركيان توم هيكس وجورج جيليت حتت نار اخلسارة 

)أ.پ( ميشيل بالتيني في زيارة تفقدية ملنشآت پولندا استعدادا الستضافة »يورو 2012« 

 االتحاد األوروبي ينوي استخدام حكمين إضافيين في »يورو 2012«
أعلن رئيس االتحاد االوروبي 
لكرة القدم الفرنس���ي ميشال 
بالتيني في وارس���و انه يأمل 
الى حكمين اضافيين  اللجوء 
خالل نهائي���ات كأس اوروبا 
المقررة في پولندا واوكرانيا 

عام 2012.
وقال بالتيني في تصريح 
صحافي: »وافقت هيئة البورد 
الدولية )الهيئة الناظمة لقوانين 
التحكيم  اللعبة( على اختبار 
بخمس���ة حكام في مسابقتي 
دوري ابطال اوروبا والدوري 

االوروبي )يوروبا ليغ( اال انها 
لم توافق على ذلك فيما يتعلق 
بالمنتخبات الوطنية، اال انني 
س���أطلب امكانية تطبيقها في 
كأس اوروبا المقبلة في پولندا 

واوكرانيا«.
ورأى بالتيني ان اللجوء الى 
حكمين اضافيين يس���اهم في 
تحديد تجاوز الكرة خط المرمى 
من عدمه، وكانت هيئة البورد 
الدولية التابعة للفيفا سمحت 
ف���ي مايو الماض���ي بمواصلة 
اختبار خمسة حكام من خالل 

موافقتها على استخدام حكمين 
اضافيين في مس���ابقة دوري 

ابطال اوروبا.
 وكان االتحاد االوروبي لكرة 
الموسم  القدم اس���تخدم منذ 
الماض���ي حكمين مس���اعدين 
المرميين  اضافيي���ن خل���ف 
خالل مسابقة الدوري االوروبي 
»يوروب���ا ليغ« وقد القت هذه 
الجميع  الخطوة استحس���ان 
ما دفعه الى توس���يعها نحو 

المسابقة االوروبية االم.
وسيستمر اختبار خمسة 

حكام في مسابقتي االندية في 
القارة العجوز لمدة عامين اي 
حتى موعد انعق���اد الجمعية 
العمومية الس���نوية رقم 126 
لهذه الهيئة ع���ام 2012 والتي 

تنعقد عادة في الربيع.
وم���ن المفترض ان تختتم 
الهيئة اعمالها في الوقت المحدد 
واتخاذ الق���رار المتعلق بهذه 
المسألة قبل انطالق كأس اوروبا 

المقبلة في يونيو 2012.
الب���ورد  وكان���ت هيئ���ة 
الماضي  استبعدت في مارس 

فكرة االستعانة بالتكنولوجيا 
في التحكيم.

ومن المقرر ان تتطرق لهذا 
االمر ف���ي االجتماع المقبل في 
20 الجاري ف���ي كارديف لكن 
م���ن دون ان تعلن قراراتها اال 
في الجمعي���ة العمومية التي 
ستنعقد ايضا في كارديف في 
4 و5 و6 مارس المقبل، وكان 
االتحاد الدولي تلقى االسبوع 
الماضي عروضا من 13 شركة 
مهتمة بتقديم تكنولوجيا خط 

المرمى.

 بالتيني أكد في وارسو على موافقة البورد الدولية لقوانين اللعبة 

برشلونة وڤيا وجهاً لوجه أمام ڤالنسيا.. و»الملكي« في ضيافة ملقة 
مان يونايتد في امتحان »وست« وأرسنال وتشلسي مع برمنغهام وأستون ڤيال.. وميالن القتناص كييڤو.. و»الباڤاري« لتخطي هانوڤر

ُسْمَعة برش���لونة على احملك، 
حيث سيكون مطالبا بإظهار معدنه 
احلقيقي وقدرت���ه على االحتفاظ 
باللقب الذي توج به في املوسمني 
األخيرين عندم���ا يخوض أصعب 
اختبار له حت���ى اآلن في مواجهة 
ضيفه ڤالنسيا، وذلك ضمن املرحلة 
السابعة من الدوري االسباني لكرة 
القدم. وس���يعود ڤيا الى صفوف 
برشلونة بعد ان غاب عنه في املرحلة 
السابقة بسبب االيقاف الناجم عن 
طرده أمام اتلتيك بلباو )3-1(، وهو 
يدخل الى هذه املوقعة مبعنويات 
مرتفعة بعد ان جنح املهاجم البالغ 
من العمر 28 عاما في معادلة الرقم 
القياسي من حيث االهداف املسجلة 
مع املنتخب االسباني والذي ميلكه 
راوول غونزاليز )44 هدفا( وذلك 
بعد إيجاد طريقه الى الش���باك في 
املباراة الت���ي فاز بها أبطال العالم 
وأوروبا على اس���كوتلندا 3-2 في 
غالسكو ضمن تصفيات كأس اوروبا. 
وعلق ڤيا عل���ى املواجهة املرتقبة 
مع فريقه الس���ابق قائال »ڤالنسيا 
هو الفريق االفضل حاليا بس���بب 
مركزه في الترتيب والطريقة التي 

يلعب بها ايضا.
ستكون مباراة مميزة بالنسبة 
لي ضد فريق شعرت بالراحة معه 
ملدة خمسة مواسم. ستحمل معها 
الذكريات  الكثير م���ن  )املب���اراة( 

اجلميلة«.
ويأمل النادي امللكي الذي لم يذق 
طعم الهزمية حتى اآلن بقيادة مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، ان يقدم 
عرض���ا مماثال لذلك الذي قدمه في 
املرحلة السابقة أمام ديبورتيڤو ال 
كورونا عندما سحق االخير 6-1 في 
مباراة قدم خاللها الفريق االبيض 
أفضل عروضه اجلماعية حتى اآلن، 
حيث يواجه ضيفه ملقة، بينما يلعب 
خيتافي السادس امام مضيفه اتلتيك 

بلباو.

إنجلترا

يخوض تشلسي اختبارا صعبا 
عندما يحل ضيفا على أستون ڤيال 
املتجدد بقيادة مدربه اجلديد الفرنسي 
جيرار هويي���ه، وذلك في املرحلة 

الثامنة من الدوري االجنليزي.

وم���ا يزيد م���ن صعوبة مهمة 
الفريق اللندني الذي خس���ر هذه 
املباراة 1-3 املوس���م املاضي على 
ملعب ڤيال بارك، حيث لم يخس���ر 
فريق وسط اجنلترا حتى اآلن هذا 
املوسم، أنه س���يخوضها من دون 
قلب دفاعه البرازيلي اليكس املصاب 
بشد عضلي، ورمبا ايضا من دون 
زميله وقائ���د الفريق جون تيري 
الذي يعاني م���ن اصابة في ظهره 
أبعدته عن مب���اراة منتخب بالده 

ضد مونتينيغرو.
ويس���تمر غياب العب الوسط 
املؤثر فرانك المب���ارد املصاب في 
حالبيه، واالسرائيلي يوسي بنعيون 
الذي سيبتعد عن املالعب لفترة ستة 
اشهر بعد خضوعه لعملية جراحية 
في وتر اخيل. ويتصدر تشلس���ي 
الترتيب بفارق 4 نقاط عن منافسه 

املباشر مانشستر سيتي.
وسيحاول مان يونايتد استغالل 
مب���اراة تشلس���ي الصعب���ة ضد 
استون ڤيال لتضييق الفارق، حيث 
يستضيف وست بروميتش البيون. 
وستكون االنظار مسلطة على واين 
روني البعيد عن مستواه في مطلع 
املوسم احلالي اثر املشاكل العائلية 
التي يعاني منها وهو اآلخر سجل 

هدفا واحدا كان من ركلة جزاء.
وس���يكون ارس���نال مطالب���ا 
باستعادة نغمة الفوز بعد خسارتني 
متتاليتني امام وست بروميتش على 
ارضه 2-3 وأمام جاره تشلسي 2-0 
في املرحلتني االخيرتني، وذلك عندما 

يستضيف برمنغهام.
املباريات االخرى، يلتقي  وفي 
بولتون مع ستوك سيتي، وفوالم 
مع توتنهام، ونيوكاسل مع ويغان، 

وولفرهامبتون مع وست هام.

إيطاليا

يفتتح ميالن املرحلة السابعة من 
الدوري االيطالي اليوم في مواجهة 
القمة مع كييڤو ف���ي مباراة يأمل 
خاللها »روسونيري« ان يجدد تفوقه 
على مضيفه ألنه تغلب على االخير 
في جميع املباريات التي جمعتهما 
منذ اياب موسم 2005-2006، اي منذ 
خسارته أمامه على ملعب منافسه 
2-1 في الثالث من ديسمبر 2005. 

ويلعب روما اجلريح الذي اليزال 
يبحث عن ف���وزه الثاني فقط هذا 

املوسم، مع ضيفه القوي جنوى.

ألمانيا

يواج���ه هامبورغ القوي اليوم 
ماينتس ضمن املرحلة الثامنة من 

الدوري االملاني.
وبعد تغلبه في اجلولة املاضية 
على هوفنه���امي 4-2 محققا فوزه 
السابع على التوالي، اصبح ماينتس 
ثالث فريق يحقق هذا االجناز في 
بداية املوس���م بعد بايرن ميونيخ 
وكايزرس���لوترن   )1996-1995(

.)2002-2001(
وتنتظر بايرن ميونيخ حامل 
اللقب ووصيف بطولة أوروبا مواجهة 
صعبة على ملعبه »أليانتس ارينا« 

عندما يستقبل هانوڤر الثالث.
ويتأثر بايرن من غيابات عدة 
خصوصا جلناحه الهولندي اريني 
روبن باالضافة الى الفرنسي فرانك 
ريبري واملهاجم ميروسالف كلوزه 

والهولندي مارك فان بومل.
ويبرز لقاء اجلريحني ش���الكه 
وش���توتغارت عل���ى ملعب االول 
»فلتنس أرينا«، اذ يحتل االول املركز 
السابع عشر قبل األخير برصيد 4 
نقاط، والثاني ذيل الترتيب برصيد 
3 نقاط. وأقال شتوتغارت مدربه 
السويسري كريستيان غروس »اثر 
حتليل مفصل للوضع الرياضي في 
النادي« وعني ينس كيلر مس���اعد 
غروس السابق بدال منه. وفي باقي 
املباريات، يلعب ڤيردر برمين مع 
فرايبورغ وسانت باولي مع نورمبرغ 
وفولفسبورغ مع باير ليڤركوزن.

فرنسا

يريد مرسيليا حامل اللقب متابعة 
صحوته االخيرة عندما يس���تقبل 
نانسي في مباراة في متناوله على 
ملعب فيلودروم في املرحلة التاسعة 

من الدوري الفرنسي.
املباريات االخرى، يلتقي  وفي 
اوكس���ير مع بوردو، وبرست مع 
ارل افيني���ون، وكاين مع موناكو، 
ومونبلييه مع سوشو، ونيس مع 
س���انت اتيان، وتولوز مع باريس 

سان جرمان. 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة(

أبوظبي 5HD3أرسنال � برمنغهام
أبوظبي 5HD7بولتون � ستوك سيتي

أبوظبي 5HD6فوالم � توتنهام
أبوظبي 5HD5مان يونايتد � وست بروميتش

أبوظبي 5HD4نيوكاسل � ويغان
أبوظبي 5HD8ولڤرهامبتون � وست هام

أبوظبي 7:30HD3استون ڤيال � تشلسي

إسبانيا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية 7HD1اتلتيك بلباو � خيتافي

اجلزيرة الرياضية +92برشلونة � ڤالنسيا
اجلزيرة الرياضية +112ملقة � ريال مدريد

إيطاليا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +71ميالن � كييڤو
اجلزيرة الرياضية +9:451روما � جنوى

ألمانيا )المرحلة الثامنة(
دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ � هانوڤر

4:30شالكه � شتوتغارت
4:30ڤيردر برمين � فرايبورغ

4:30ماينتس � هامبورغ
4:30سانت باولي � نورمبرغ

4:30ڤولفسپورغ � باير ليڤركوزن

فرنسا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية +84اوكسير � بوردو

8برست � ارل افينيون
8كاين � موناكو

اجلزيرة الرياضية +89مرسيليا � نانسي
8مونبلييه � سوشو
8نيس � سانت اتيان
اجلزيرة الرياضية +104تولوز � سان جرمان

مورينيو: ال أريد أي العب جديد
اك��د البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االس��باني انه لن 
يتعاقد مع اي العب خالل فترة االنتقاالت الش��توية. وقال مورينيو في 
موقع النادي على ش��بكة االنترنت »منلك فريقا رائعا يضم العبني يثق 

بهم املدرب، ال اريد اي العب خالل فترة االنتقاالت الشتوية«.

أوليتش ينضم إلى مصابي بايرن ميونيخ
تعرض باي��رن ميوني��خ االملاني لضرب��ة اضافية باصاب��ة مهاجمه 
الكرواتي ايڤيكا اوليتش بكس��ر في انفه ما س��يحرمه من املشاركة امام 
هانوڤ��ر. وقال اوليتش ال��ذي خضع لعملية جراحية ف��ي ميونيخ، في 
تصريح ملوقع صحيفة »بيلد« على ش��بكة االنترنت »ال ميكنني التنفس 

بالطريقة الصحيحة وبالتالي لن استطيع املشاركة امام هانوڤر«. )أ.پ( حوار ضاحك بني مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو والعبيه رونالدو وبيبي ومارسيلو 


