
السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

الذي تغلب على موناكو )1ـ0(، فيما 
تنازل مرسيليا عن الصدارة وأصبح 
رابعًا برصيد 26 نقطة، بعدما مني 

بهزيمته الرابعة هذا املوسم. 
وهنا البرنامج: 

* السبت: 
بريست × مونبلييه )20.00( 

كاين × نيس )20.00( 
لوريان × لنس )20.00( 

نانسي × سوشو )20.00( 
فــالــنــســيــان × بــاريــس ســـان جيرمان 

 )20.00(
أرل أفينيون × ليل )20.00( 
أوسير × مرسيليا )22.00( 

* األحد: 
ليون × تولوز )18.00( 

موناكو × سانت اتيان )18.00( 
بوردو × رين )22.00(.

الفوز الـ 11 على التوالي لداالس 
انتصاره  مــافــريــكــس  داالس  حــقــق 
الــتــوالــي، وجاء  الــحــادي عشر على 
عـــلـــى حـــســـاب نـــيـــوجـــيـــرســـي نتس 
األميركي  الـــــدوري  ضــمــن   ،89-102
الشمالي للمحترفني في كرة السلة. 
نوفيتسكي  ديـــــرك  األملــــانــــي  وكـــــان 
 21 بتسجيله  داالس  العبي  أفضل 
نــقــطــة مــع 10 مــتــابــعــات، فــيــمــا كان 
بـــــروك لــوبــيــز أفـــضـــل العـــبـــي نتس 

برصيد 24 نقطة. 
صدارته  سلتيكس  بوسطن  ز 

ّ
وعـــز

الـــشـــرقـــيـــة وحـــقـــق فوزه  لــلــمــنــطــقــة 
ى 

ّ
التاسع على التوالي، بعدما تخط

عــقــبــة مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا سفنتي 
كيفن  بــفــضــل   ،101-102 ســيــكــســرز 
غارنيت الذي سجل سلة الفوز قبل 

1،4 ثانية على صفارة النهاية. 
املسجلني  أفـــضـــل  ألـــــن  راي  وكــــــان 
فـــي صـــفـــوف بــوســطــن بــــــ23 نقطة، 
واضــــاف راجــــون رونــــدو 19 نقطة، 
فــيــمــا كـــــان جــــــودي مــيــكــس أفضل 
العبي فيادلفيا برصيد 14 نقطة، 
بــيــنــهــا 12 مــــن خــــــارج الــــقــــوس )4 

ثاثيات من أصل 4 محاوالت(. 
تـــرايـــل بايزرز  بـــورتـــانـــد  وحـــســـم 
اورالندو  ضـــيـــفـــه  مـــــع  مـــواجـــهـــتـــه 
ماجيك بالفوز عليه 97-83، محققًا 

فوزه الحادي عشر في 22 مباراة. 
انــدريــه ميلر افضل مسجلي  وكــان 
بورتاند بـ22 نقطة، فيما كان العب 
االرتكاز املميز دوايت هاورد افضل 
العبي اورالندو بتسجيله 39 نقطة 

)أعلى معدل له هذا املوسم(. 
اليوم:  مــــبــــاريــــات  بـــرنـــامـــج  وهــــنــــا 
تشارلوت   - بـــــايـــــســـــرز  انـــــديـــــانـــــا 
ويزاردز  واشــــنــــطــــن  بــــوبــــكــــاتــــس، 
تورونتو  نــــيــــكــــس،  نـــــيـــــويـــــورك   -
نيو  نــــاغــــتــــس،  دنــــفــــر   - رابـــــــتـــــــورز 
اوكاهوما   - هــورنــتــس  اورلـــيـــانـــز 
ســـيـــتـــي ثـــــانـــــدر، شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز - 
أنــجــلــس اليـــكـــرز، مينيسوتا  لـــوس 
بيستونز،  ديترويت   - تمبروولفز 
هيوسنت   - بــــــاكــــــس  مـــــيـــــلـــــووكـــــي 
انـــطـــونـــيـــو سبرز  روكـــــتـــــس، ســــــان 
 - أتانتا هوكس، فينيكس صنز   -
بورتاند ترايل بايزرز، يوتا جاز 
- اورالنــدو ماجيك، غولدن ستايت 

ووريرز - ميامي هيت.

ال تغيير في الصدارة بفوز 
إستوديانتيس وفيليز 

صدارة  عـــلـــى  تـــعـــديـــل  أي  يــــطــــرأ  لــــم 
القدم بعد  لكرة  الــدوري األرجنتيني 
فـــوز اســتــوديــانــتــيــس املــتــصــدر على 
فيليز  ومـــاحـــقـــه   ،0-4 بـــايـــت  ريـــفـــر 
سارسفيلد على ضيفه هيوراكان 2-

0، في املرحلة الثامنة عشرة. 
أكمل  على  استوديانتيس  واســتــفــاد 
وجه من النقص العددي في صفوف 
مــضــيــفــه ريـــفـــر بـــايـــت لــيــحــقــق فوزه 
الرابع على التوالي والثالث عشر هذا 
املوسم. وأنهى استوديانتيس الشوط 
مًا بهدفني، االول 

ّ
االول من اللقاء متقد

لــــيــــانــــدرو دي ســـابـــاتـــو بعد  ســجــلــه 
اللقاء  انــــطــــاق  عـــلـــى  دقـــيـــقـــة واحـــــــدة 
بكرة رأسية، والثاني سجله ماتياس 

سانشيز في الدقيقة االخيرة. 
ى ريفر 

ّ
وفي بداية الشوط الثاني، تلق

بايت ضربة قاسية بطرد جوناثان 
مــايــدانــا بــبــطــاقــة حـــمـــراء، بــعــد خطأ 
فدفع  فرنانديز،  على غاستون  قــاٍس 
ماركوس  ألن  مــبــاشــرة،  الثمن  فريقه 
الــبــرتــو روخـــو ســجــل الــهــدف الثالث 
فـــقـــط )47(،  بـــعـــد دقـــيـــقـــة  لـــلـــضـــيـــوف 
ثــم اضـــاف غــابــريــال مــيــركــادو الرابع 
جوناثان  وقــــــــاد   .56 الـــدقـــيـــقـــة  فـــــي 
كــريــســتــالــدو فــيــلــيــز ســارســفــيــلــد الى 
بتسجيله هدفي  الــثــانــي عشر  فـــوزه 
املباراة امام هيوراكان في الدقيقتني 
اثــر تمريرة من  51 و84 بكرة رأســيــة 

لياندرو بينيتيز. 
ورفـــــع اســتــوديــانــتــيــس رصـــيـــده الى 
42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتني 
فــيــمــا تجمد  فيليز ســارســفــيــلــد،  عــن 
رصيد ريفر بايت عند 28 نقطة في 
املركز السادس، بعدما ُمني بهزيمته 

الرابعة. 
بـــــدوره، حــافــظ ارســـنـــال عــلــى مركزه 
كولون  ضــيــفــه  عــلــى  بتغلبه  الــثــالــث 
 )38( مـــوســـكـــاتـــيـــلـــي  ســـجـــلـــهـــا   ،1-2
مـــن ركلة   67( الــوســتــيــزا  ومـــاتـــيـــاس 
جـــزاء( الرســنــال، ومــارســيــلــو غوكس 

)48( لكولون في مباراة أضاع خالها 
عــبــر كريستيان  جـــــزاء  ركـــلـــة  الـــفـــائـــز 
بــعــشــرة العبني  الــفــاريــز )14( ولــعــب 

بعد طرد غوستافو الفارو )61(. 
وانتهت املواجهة القوية بني راسينغ 
كروز  غــــــــــــودوي  ومــــضــــيــــفــــه  كـــــلـــــوب 
اينياسو  ســجــلــهــمــا   ،1-1 بــالــتــعــادل 
وخايرو  لــــراســــيــــنــــغ   )41( بــــيــــلــــود 

كاستيو )6( لغودوي. 
ورفــع راسينغ رصــيــده الــى 29 نقطة 
في املركز الرابع، فيما صعد غودوي 
دي كــــروز الـــى املـــركـــز الــخــامــس على 
حساب ريفر بايت وبفارق االهداف 

عن األخير )28 نقطة لكٍل منهما(. 
وسقط نيولز أولــد بويز امــام ضيفه 
كريستيان  ســـجـــلـــه   ،1-0 اولـــيـــمـــبـــو 
فيانويفا )38(، فيما فاز النوس على 
ارجنتينوس جونيورز 1-2،  مضيفه 
 9( كاستيليخوس  غونزالو  سجلها 
ارييل  وماوريتسيو  لــانــوس،  و15( 
كــارانــتــا )43 خطأ فــي مــرمــى فريقه( 

الرجنتينوس. 
مضيفه  امـــــــــام  بـــــويـــــز  اول  وســـــقـــــط 
سجلها   ،3-1 بــــاتــــا  ال  جـــيـــمـــنـــازيـــا 
بويز  الول   )48( باريينتوس  هــوغــو 
وفرناندو سانشيز )2 خطأ في مرمى 
وغاستون   )62( نيرا  وخــوان  فريقه( 

كاساس )84( لجيمنازيا. 
مع مضيفه  بوكا جونيورز  وتــعــادل 
بانفيلد 0-0، فيما خسر سان لورنزو 
سجله   ،1-0 كويلميس  مضيفه  امــام 

خوان موراليس )17(. 
ّجــــلــــت مـــبـــاراة انــديــبــنــديــيــنــتــي مع 

ُ
وأ

تيغري. 
وهذا ترتيب فرق الصدارة: 

اســتــوديــانــتــيــس 42 نقطة مــن 18   -1
مباراة 

2- فيليز سارسفيلد 40 من 18 
3- ارسنال 32 من 18 

4- راسينغ كلوب 29 من 18 
5- غودوي كروز 28 من 18. 

الدوري األميركي للمحترفينالرياضة الدولية

الدوري األرجنتيني
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روندو العب بوسطن في طريقه إلى سلة فيالدلفيا )مات سلوكوم ــ أ ب( 

»قطر فاوندايشن« أغلى إعالن 
على قميص برشلونة 

توّصل نادي برشلونة اإلسباني الى اتفاق 
مع »قطر فاوندايشن« لكي يضع اسم هذه 
املؤسسة التي ال تبغي الربح على قميصه 
الى جانب شعار »يونيسيف« مقابل 33 

مليون يورو سنويًا ابتداًء من املوسم 
املقبل.  وستكون هذه املرة األولى التي 

يضع فيها برشلونة إعالنًا على قميص 
فريقه مقابل مبلغ مالي ألنه ال يتقاضى 

 من »يونيسيف« التابعة لألمم 
ً
مقابال

املتحدة منذ أن وضع شعارها على صدر 
العبيه عام 2006.  وهذه أغلى صفقة 

إعالن يوضع على قميص الالعبني في 
ت الصفقة التي عقدها 

ّ
التاريخ بعدما تخط

مانشستر يونايتد اإلنكليزي مع شركة 
»آي أو أن« لوضع اسمها على قميصه 
ابتداًء من املوسم الحالي مقابل 23،6 

مليون يورو سنويًا. 

االتحاد اإلسباني ُيبعد دومينغيز عن 
منصبها 

اتخذ االتحاد اإلسباني أللعاب القوى قرارًا 
بإبعاد بطلة العالم في سباق 3 آالف متر 

موانع، مارتا دومينغيز عن منصبها نائبة 
لرئيسه، بسبب احتمال تورطها بفضيحة 
طات بحسب التهم املوجهة إليها من 

ّ
منش

الشرطة. 

أصداء عالمية


