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يخ����وض منتخب كوس����تاريكا مباراتني وديتني أمام 28
األرجنتني 27 يناير املقبل وفرنس����ا في 25 مايو املقبل، 
في إطار استعدادات منافسيه خلوض بطولة كأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا.
وقال إدواردو لي رئيس االحتاد الكوستاريكي إن مواجهة 
منتخب »التانغو« ستقام على األرجح في مدينة قرطبة 

األرجنتينية، ومباراة فرنسا ستقام في باريس.

كوستاريكا مع األرجنتين وفرنسا وديًا
حصل حارس مرمى شتوتغارت االملاني ينس 
ليمان على دعم زمالئه رغم طرده الغريب خالل 
مباراة ماينتس في الدوري االملاني، بحسب ما أشار 
العب الوسط سامي خضيرة لصحيفة »مانهامير 
مورغن«. واعترف احلارس املخضرم ان تصرفاته 
في االيام العشرة املاضية كانت »محرجة« لكنه 

استبعد اعتزاله اللعبة.

ليمان يستبعد االعتزال
أعلن مانشستر س���يتي اإلجنليزي عن 
متديد تعاقده مع املدافع األرجنتيني بابلو 
زاباليتا ملدة أربعة مواسم مقبلة، بعد توصل 
اجلانبني إلى اتفاق. وقال الالعب عقب إعالن 
االتفاق »إنني س���عيد للغاية لتوقيع عقدي 
اجلديد مع مانشس���تر سيتي، وكذلك ألنني 

أعيش في هذه املدينة«.

مانشستر سيتي يمدد لزاباليتا 

بورتسموث »نذير شؤم« على ليڤربول ومان يونايتد سقط بثالثية.. وباير ليڤركوزن »بطل الخريف«

استمر مسلسل سقوط ليڤربول بعد خسارته أمس أمام 
بورتسموث 0-2 في املرحلة ال� 18 من الدوري اإلجنليزي، 
وكان احملترف اجلزائري في صفوف بورتس���موث نذير 
بلحاج »نذير شؤم« على ليڤربول بتسجيله الهدف األول 
في زاوية مستحيلة )33(، ثم زاد فردريك بيكيون من محنة 
ليڤربول بتسجيله الهدف الثاني )82( لينتهي اللقاء 0-2، 
في مباراة طرد فيها األرجنتيني خافيير ماسكيرانو في 
ليڤربول خلشونته. وتابع فولهام هواية اصطياد الكبار 
وأسقط ضيفه مان يونايتد 3-0. وأوقف فولهام رصيد مان 
يونايتد عند 37 نقطة، ومنح الفرصة لتشلسي املتصدر 
لالبتعاد 6 نقاط في حال فوزه على مضيفه وس���ت هام. 
واكتفى استون ڤيال بهدف واحد في مرمى ضيفه ستوك 

سيتي وضعه مؤقتا في املركز الثالث.
وصار توتنهام رابعا بف���وزه على مضيفه بالكبيرن 
2-0.  وفاز مانشستر سيتي على ضيفه سندرالند 3-4 

في مباراة مجنونة.
إلى ذلك، سيكون تشلسي مرشحا للمحافظة على فارق 

النقاط الث���الث التي تفصله عن اقرب مالحقيه على اقل 
تقدير عندما يحل ضيفا على جاره اجلريح وس���ت هام 

اليوم في املرحلة ذاتها.
 وترتدي املباراة طابعا مميزا الن االيطالي جانفرانكو 
زوال الذي اختير افضل العب اجنبي في تاريخ تشلسي، 
يش���رف على وست هام الذي يعاني االمرين هذا املوسم 
وهو مهدد بش���كل فعلي بالهبوط ال���ى الدرجة االولى.
ويحتل وست هام حاليا املركز التاسع عشر قبل االخير. 
ويأمل تشلسي ان يستعيد خدمات هدافه العاجي ديدييه 
دروغبا الذي غاب عن مباراة بورتسموث بسبب اوجاع 
في ظهره.ويلع���ب ولفرهامبتون مع بيرنلي، وايفرتون 

مع برمنغهام.

إسبانيا

يختتم ڤالنس���يا املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 
االسباني عندما يحل على ديبورتيڤو الكورونا القوي على 
أرضه، وهو يحاول استعادة املركز الثالث من أشبيلية بعد 

خسارته القاسية معنويا أمام ريال مدريد3-2.
ويسع��ى مايوركا اخلامس الى مواصلة مفاجآته عندم����ا 
يحل عل��ى ملق��ة املتواض���ع الذي حقق اول فوز له في 

الدوري االسبوع املاضي امام أوساسونا.
وفي باقي املباريات، يلعب ڤياريال مع راسينغ سانتاندر 

واسبانيول مع امليريا وتينيريفي مع اتلتيكو مدريد.

إيطاليا

تبدو الفرصة متاحة امام يوڤنتوس الستعادة نغمة 
االنتصارات عندما يستضيف كاتانيا متذيل الترتي��ب في 
املرحلة السابعة عشرة من بطولة ايطالي��ا وبذل��ك بع��د 
ان سقط فريق »السيدة العجوز« في املرحلة السابقة امام 
مضيفه باري 1-3، ليضيف هذه النتيجة املخيبة الى تلك 
التي مني بها في مسابقة دوري ابطال اوروبا امام ضيفه 
بايرن ميونيخ االملاني )1-4( ما تسبب في خروجه من 
املس����ابقة. ويتخلف فريق املدرب تشيرو فيرارا بفارق 
نقطة عن ميالن وس����ت نقاط عن انتر ميالن وفي حال 

تلقيه هزمية جديدة سيتنازل عن مركزه الثالث ملصلحة 
بارما الذي يخوض قمة املرحلة في مواجهة مضيفه روما 
اخلامس.وفي املباريات االخرى، يلعب جنوى مع باري، 
وليفورنو مع سمبدوريا، ونابولي مع كييڤو، وباليرمو 

مع سيينا، واودينيزي مع كالياري.

ألمانيا

توج باير ليڤركوزن بطال للخريف اثر فوزه على ضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ 3-2 امس في املرحلة السابعة 
عشرة االخيرة من دور الذهاب في الدوري األملاني لكرة 
القدم. ورفع باير ليڤركوزن رصيده الى 35 نقطة وتقدم 
بفارق نقطة واحدة على شالكه الذي افتتح املرحلة بفوز 

ضئيل على ضيفه ماينتس 0-1.
وأحلق بايرن ميونيخ وصيف البطل هزمية قاس���ية 
بضيفه هرتا برلني صاحب النتائج الرائعة في مس���ابقة 
الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 5-0 على امللعب االوملبي 
في ميونيخ. وحاول اينتراخت فرانكفورت حرمان ضيفه 

ڤولفسبورغ حامل اللقب من االقتراب من فرق املقدمة في 
آخر مبارياته قبل العطلة الشتوية بعد تعادلهما 2-2.

وافتت���ح االرجنتيني لوكاس باريوس التس���جيل 
لبوروس���يا دورمتوند في مرمى ضيفه فرايبورغ بعد 
ان تلقى عرضية باملقاس من مارسيل شميلتسر تابعها 
برأسه في الزاوية اليمنى ملرمى احلارس ساميون بوبلني 
)19(، وبه انتهت املباراة. وفاز بوخوم على هانوڤر 2-3. 
وتغلب شالكه على ضيفه ماينتس 1-0. وتختتم املرحلة 
اليوم بلقاءين احدهما »دربي« الشمال بني هامبورغ حامل 
اللقب وفيردر برمين اللذين يحتالن املركزين اخلامس 

والرابع على التوالي.

فرنسا

يزور ليون امارة موناكو في املرحلة الثامنة عش���رة 
من بطولة فرنسا وذلك بعد فوزه على بولون في اجلولة 
املاضي���ة 2-0. وفي باقي املباريات، يلعب اوكس���ير مع 

تولوز وليل مع لومان.

مواجهة نارية بين ديبورتيڤو وڤالنسيا.. و»دربي« الشمال بين هامبورغ وبريمن.. وإنتر يمتحن التسيو ويوڤنتوس الستعادة االنتصارات أمام كاتانيا

)أ.پ()ا.پ(احملترف اجلزائري  في صفوف بورتسموث نذير بلحاج يحتفل بهدفه في مرمى ليڤربول صراع هوائي على الكرة بني العب بايرن ميونيخ باستيان شڤينشتايغر والعب هرتا برلني نيمانيا بيونوفيتش  

)رويترز( جنم ڤالنسيا داڤيد ڤيا مصدر اخلطورة على ديبورتيڤو الكورونا 

عالميةمتفرقات 

كرويةمتفرقات 

شهد لقاء مانشستر االس���تعراضي للسباحة في حوض صغير تسجيل 4 ارقام 
قياسية كانت جميعها من نصيب االميركيني من اجلنسني افرادا ومنتخبات.

س��جل البرازيلي سيزار سييلو رقما قياس��يا عامليا جديدا في سباق 50 م حرة خالل 
بطولة البرازيل للسباحة.

فاز العب التنس األرجنتيني ديڤيد نالبانديان على نظيره األسباني كارلوس مويا 
2 � 6 و4 � 6 في اليوم الثاني من بطولة كأس األرجنتني االستعراضية.

نال تايغر وودز الذي حصل على راحة غير محددة املدة من رياضة الغولف اثر مشكالت 
اس��رية تكرميا آخر بعد ان حصل على لقب افضل العب في جولة العبي الغولف احملترفني 

هذا العام.
أك��د ألتون براند العب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز انه يستحق املشاركة كأساسي 
مع فريق��ه ف��ي دوري ك��رة الس���ل��ة االميرك��ي للمحترفي��ن نظ��را لتألقه املستمر، 
وكان اخر اجنازات��ه تس���جيله س���لة الفوز أمام مضيفه بوسطن سلتيكس 98 � 97، 
وحقق هيوس���ن روكتس فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب داالس مافريكس بعد 
متديد الوقت 116 � 108 على ملعب »أميريكان ايرالينز سنتر« في تكساس أمام 19.890 

متفرجا.

نفى مدرب تشلسي االجنليزي االيطالي 
التي تنشرها  انش���يلوتي االنباء  كارلو 
الصحف البريطانية حول نيته ضم الدولي 
االرجنتين���ي س���يرجيو اغويرو مهاجم 

اتلتيكو مدريد االسباني.
مدد م��درب املنتخب الصربي رادومير 
انتيتش عقده مع احتاد بالده حتى 2012 من 
اجل استمرار مهمته مع املنتخب حتى كأس 
اوروبا التي تس��تضيفها پولن��دا واوكرانيا 

معا.
اعلن نادي ش���توتغارت االملاني ان 
املدافع الدولي السويسري لودوفيك ماغنني 
الذي يلعب في صفوفه منذ 2005، يريد 
الرحي���ل واالنضمام ال���ى زيوريخ بطل 
سويسرا في املوسم املاضي وصاحب املركز 

السابع حاليا.

اعلن مدرب رينجرز بطل اس��كوتلندا 
والتر س��ميث ان ناديه ترك لالعب الوسط 
الدولي الفرنسي السابق جيروم روثن احلرية 
بالرحيل بعد ان فشل في فرض نفسه اساسيا 
منذ قدومه في مطلع املوسم احلالي من باريس 
س��ان جرمان على س��بيل االعارة ملوس��م 

واحد.
يلتقي منتخب سويسرا لكرة القدم 
مع نظيره االوروغوياني في مباراة دولية 
ودية تقام في 3 مارس املقبل في زيوريخ 
في اطار استعداداتهما لنهائيات مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
أعلن االحت��اد البرازيلي لكرة القدم أن 
اختبارا للكشف عن املنشطات قد أثبت تعاطي 
ملخ��در  بوتافوغ��و  مهاج��م  جوبس��ون 

الكوكايني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة عشرة(

شوسبورت 4:301ولڤرهامبتون � بيرنلي

6ايڤرتون � برمنغهام

شوسبورت 72وست هام � تشلسي

إسبانيا )المرحلة الخامسة عشرة(
7بلد الوليد � خيخون

7ڤياريال � راسينغ

7اسبانيول � امليريا

اجلزيرة الرياضية +74ملقة � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +92تينيريفي � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +112ديبورتيڤو الكورونا � ڤالنسيا

إيطاليا )المرحلة السابعة عشرة(
اجلزيرة رياضة +58جنوى � باري

اجلزيرة رياضية +51يوڤنتوس � كاتانيا

5ليڤورنو � سمبدوريا

اجلزيرة الرياضية +54نابولي � كييڤو

5باليرمو � سيينا

اجلزيرة الرياضية +57روما � بارما

5اودينيزي � كالياري

اجلزيرة الرياضية +10:451انتر ميالن � التسيو

المانيا )المرحلة السابعة عشرة(
دبي الرياضية 5:302هامبورغ � برمين

دبي الرياضية 7:302كولن � نورنبرغ

فرنسا )المرحلة الثامنة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +78اوكسير � تولوز

7ليل � لومان

11موناكو � ليون


