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األمناء / متابعات :

زالتــان  الســويدي  حســم 
ميالن،  مهاجــم  إبراهيموفيتــش، 
اليوم  يوفنتــوس،  ضد  مشــاركته 
األحد، يف الجولــة الرابعة من عمر 

الدوري اإليطايل.
وتر  يف  إلصابــة  إبــرا  وتعرض 
العرقــوب خــالل مباراة التســيو 
بالجولة الثالثة من الدوري، لذا غاب 
عن اللعب ضــد ليفربول يف افتتاح 

مشوار ميالن بدوري أبطال أوروبا.
ديللو  "كوريري  لصحيفة  ووفًقا 
إبراهيموفيتش  فــإن  ســبورت"، 
ال يريــد الترسع يف العــودة عقب 
للغياب ملدة  اإلصابة، حتى ال يضطر 
أطول، لذا قرر عدم التواجد مع ميالن 

يف موقعة يوفنتوس.
إىل  اإليطالية  الصحيفة  وأشارت 
بيويل، مدرب ميالن،  أن ســتيفانو 
عليه أن يختار بــن أوليفييه جريو 

الهجوم،  لقيــادة  ريبيتش  وأنتــي 
الالعــب  إىل  األفضليــة  وتذهــب 

الكروايت حتى اآلن.
صدارة  يحتــل  ميــالن  أن  يذكر 

مع  متســاوًيا  اإليطايل،  الــدوري 
روما ونابــويل، برصيد 9 نقاط، أما 
يوفنتوس يأيت يف املركز 16 برصيد 

نقطة واحدة.

األمناء / متابعات :
توجــه رئيس كولومبيــا، إيفان دويك، 
أثناء زيارته الرســمية إلســبانيا، لحضور 
معرض مدريد للكتاب، حيث تشــارك بالده 
كدولــة مدعــوة، إىل مدينة ريــال مدريد 
الرياضية، وكان يف استقباله رئيس النادي 

فلورنتينو برييز.
وخــالل االجتامع، تفقــد دويك مرافق 
فالديبيباس، حيث تتدرب فرق مدريد األوىل 

لكرة القدم وكرة السلة.
وبحــث دويك وبرييز تطور املرشوعات 
مدريد  ريال  ملؤسسة  االجتامعية-التعليمية 
يف كولومبيــا، ووقعا خطاب نوايا من أجل 
دعم مســاحة التعاون بن مؤسسة مدريد 
وفقا  الكولومبيــة،  العامة  واملؤسســات 

للنادي املدريدي.
وعقب التوقيــع، قدم رئيس ريال مدريد 
لدويك قميصا للفريــق األول يحمل رقم 1 

واسم كولومبيا.
يشار إىل أن مؤسســة ريال مدريد تعمل منذ عام 2008 عىل 

تطوير مرشوعــات يف كولومبيا وتحظى حاليا بـ36 مدرســة 
ومرشوع اجتامعي ريايض يف ذلك البلد لخدمة مثانية آالف طفل 

مهددين بالتهميش

مكيراس/ األمناء/ بدر مقيبلي:
مصحوبــا بأكرب قاعدة من املشــجعن 
وأجمل ما يف الدوري، وعىل إيقاعات الربع 
وصوت  الرياضية  األغاين  وأجمل  والطبوع 
حلق  املنصــوري  عبدالقدوس  املايســرو 
فريق الصقر عاليا يف سامء دوري باصغري 
ربعة  وصالح   5 النسخة  مكرياس  املسبحي 
ورشحت  القلوب  أثلجــت  مبباراة  ومحبيه 
الصدور بعد مباراة التعادل يف بداية الدوري. 
الصقر عىل ملعب نــادي مكرياس حلق 
عاليا مــن بداية املباراة وعزف ســمفونية 
الفوز وأعلن عن عودته القوية للمنافســة 
عــىل اللقب واملراكز األوىل التي يعشــقها 

وتعود عليها جمهوره. 
ومع انطالق املبــاراة كانت كتيبة املدرب 
وانتهى  جاهــزة  درويش  قاســم  املجتهد 
الشــوط األول 2- صفر عىل شباب عوين 

الذي وجد نفسه محارصا وحيدا أمام الصقر 
الجارح، سجل الهدفن يوسف قاسم  ومعاذ صالح املنصوري. 

ويف الشوط الثاين حاول شباب عوين تقريب النتيجة مستغال 

حالة االســرخاء التي لعب بها الصقر للحفاظ عىل لياقة العبيه 
وســالمتهم واالحتفاظ بنجومه للمباريــات القادمة وعىل نار 
هادئة أضاف الصقر الهدف الثالث بتوقيع نجم املباراة معاذ صالح 

املنصوري لتنهي املباراة صقراوية 3 صفر وهاردلك شباب عوين.

األمناء / متابعات :
رفض خوســيه بورداالس مدرب فالنسيا، التخيل عن الواقعية، رغم 

االنطالقة الجيدة التي حققها الخفافيش هذا املوسم.
وقال بــورداالس يف املؤمتر الصحفي "نتحــىل بالثقة للتفكري يف 

التغلب عىل ريال مدريد اليوم األحد مبلعب ميستايا".
وأضاف "نعلم مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد الذي يسعى للتواجد 

ضمن األفضل وحصد األلقاب، لكننا واثقون".
ونوه "استعد الفريق للقاء، يجب أن نثق يف الالعبن. ليس لدي شك 

يف أننا سنقدم مباراة كبرية".
وشــدد "نحن واقعيون، إنها مواجهة عصيبة ومعقدة أمام منافس 

كبري، رغم أننا نتحىل بالثقة".
وذكــر بورداالس بأن العائد من املباراة هو 3 نقاط مثل أي لقاء آخر، 

وأن البطولة "بدأت للتو وهي سباق طويل".

األمناء / متابعات :
كشف تقرير صحفي إسباين، أمس الســبت، عن تصميم القميص 

األول لربشلونة، خالل املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن التصميم الجديد 
للقميص مستوحى من شعار برشــلونة، ونجح املدير العام للنادي يف 

تطويره.
ويأيت التصميم بثالثة ألوان: األزرق والقرمزي الكالسييك، جنًبا إىل 

جنب مع األزرق الداكن الذي ينترش عىل األكامم.
وأشــارت الصحيفة إىل أن الحروف املخصصة للرعاة، ســواء عىل 
الصدر أو األكامم ستأيت باللون الذهبي، وعىل شاكلتها ستكون األرقام 

واألسامء.
يذكر أن برشــلونة يحتل املركز الســابع يف جــدول ترتيب الدوري 

اإلسباين برصيد 7 نقاط، وله مباراة مؤجلة.
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