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شنت الصحف التركية هجوما على الالعب 26
األملاني صاحب األصول التركية مسعود أوزيل 
بعد أن أكدت انفصاله عن زوجته التي غيرت 
ديانتها من أجله.وذكرت الصحف التركية أن 
مسعود أنهى عالقته بأنا مارييا على الرغم من 
أنها حولت ديناتها وأعتنقت اإلسالم بعد أن 
أقنعها به العب ريال مدريد، وأكدت صحيفة 

»هيريت« التركية انتهاء عالقة احلب القوية 
التي جمعت مسعود مباريا، مهاجمة الالعب 
التركي األص����ل لتخليه عن زوجته بعد أن 
أشهرت إسالمها من أجله، وفي نفس السياق 
نشرت صحيفة »بيلد« األملانية الشهيرة أن 
أوزيل يعيش في حب وسالم مع زوجته حاليا 

في مدريد، نافية التقارير التركية.

يحرص البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
العنيد لفريق ريال مدريد على قيادة فريقه إلى الفوز 
على مضيفه ليڤانتي اليوم للحفاظ على موقعه في 
صدارة جدول الدوري اإلسباني، وحصد ريال مدريد 
عش���ر نقاط من مبارياته األرب���ع التي خاضها في 
املسابقة حتى اآلن ليتربع على قمة جدول البطولة 

هذا املوسم بفارق األهداف فقط أمام ڤالنسيا.

أوزيل ترك زوجته التي أشهرت اسالمها.. و»بيلد« تنفي مورينيو يحلم بالبقاء على القمة

إنتر »المنتشي« لتعميق جراح روما.. وخسارة يوڤنتوس أمام باليرمو.. وريال مدريد ضيفًا ثقياًل على ليڤانتي

مواجهة »نارية« بين تشلسي »المتصدر« ومانشستر سيتي »المتحفز«
تتجه االنظار اليوم الى ملعب 
»س���يتي اوف مانشستر« حيث 
يس���عى تشلس���ي حامل اللقب 
واملتصدر الى التأكيد انه على امت 
االستعداد لكي يحتفظ بلقبه عندما 
يواجه مضيفه مانشستر سيتي 
في املرحلة السادسة من الدوري 
القدم. وضرب  االجنليزي لكرة 
فريق امل���درب االيطال���ي كارلو 
انشيلوتي بقوة في بداية املوسم 
مسجال خمسة انتصارات متتالية 
جاءت بعد عروض هجومية رائعة 
جنم عنها تسجيله 21 هدفا، مقابل 
تلقي ش���باكه هدفا واحدا، لكن 
لم يواج���ه الفريق اللندني الذي 
يتصدر بف���ارق 4 نقاط عن كل 
من ارس���نال ومان يونايتد، في 
املباري���ات اخلمس التي خاضها 
حتى اآلن اي منافس من العيار 
الثقيل. وسيكون منافسه اليوم 
مختلفا متاما عن الفرق اخلمسة 
التي واجهها في املراحل السابقة، 
النه من املرشحني للمنافسة بقوة 
على لقب هذا املوس���م حتى وان 
لم تكن بدايته مثالية كونه حقق 
فوزين، مقابل تعادلني وهزمية.

وستكون املواجهة نارية بكل 
ما للكلمة من معنى خصوصا ان 
فريق امل���درب االيطالي روبرتو 
مانشيني تغلب املوسم املاضي 
في مناسبتني على الفريق اللندني 
2-1 ذهابا في مانشس���تر و2-4 
في لن���دن. ويدخل الفريقان الى 
هذه املواجهة وهما يعانيان من 
املباراتني  الناجمة عن  الغيابات 
اللتني خاضاهما في مسابقة كأس 

رابطة االندية احملترفة.
وسيكون ارس���نال متربصا 
لتشلسي من اجل تضييق اخلناق 
عليه حيث يلتقي ضيفه وست 
بروميتش البيون. ومن املرجح اال 
يواجه ارسنال صعوبة كبرى في 
تخطي عقبة ضيفه الذي لم يذق 
الفوز على مضيفه اللندني منذ 
15 اكتوبر 2005 )2-1(، لكن مهمة 
فريق املدرب الفرنسي ارسن فينغر 
لن تكون سهلة كثيرا خصوصا 
ان وست بروميتش حقق بداية 
جيدة هذا املوسم )7 نقاط(، كما ان 
صاحب االرض يعاني من االصابات 
الكثيرة وكان آخر املنضمني الى 
الالئحة الطويلة القائد االسباني 
الذي  فرانسيس���ك فابريغ���اس 
انض���م الى الئح���ة املصابني في 
فريق فينغر والت���ي تضم تيو 
والكوت والهولن���دي روبن ڤان 
بيرس���ي والبلجيك���ي توماس 
فيرمايل���ن والدمناركي نيكالس 
بندتنر والفرنسي ابو ديابي. وفي 
اليوم  املباريات االخرى، يتقابل 
ليڤربول مع سندرالند وبرمنغهام 
مع ويغان، وبالكبول مع بالكبيرن، 
وفوالم مع ايڤرتون، ووست هام 

مع توتنهام.

إيطاليا

تعرض يوڤنتوس خلس���ارة 
قاسية امام ضيفه باليرمو 3-1 
اول من ام���س في ختام املرحلة 

الرابعة من الدوري االيطالي. وهي 
اخلسارة الثانية باشراف املدري 
لويجي دل نيري. وصار لكل فريق 
4 نقاط، ويتقدم يوڤنتوس بفارق 

االهداف.
ويسعى انتر ميالن حامل اللقب 
واملتصدر احلالي الى تعميق جراح 
مضيفه روما عندما يزوره اليوم 
في املرحلة اخلامسة. وانفرد انتر 
ميالن بالصدارة برصيد 10 نقاط، 
مستغال خسارة شريكه السابق 
تش���يزينا مفاجأة بداية املوسم 
والصاعد حديثا الى دوري االضواء 
امام كاتانيا )0-2(. وفي املقابل، 
يعان���ي روما بقي���ادة كالوديو 
رانيي���ري االمرين في بداية هذا 
املوس���م وهو اليزال يبحث عن 
فوزه االول م���ا جعله يقبع في 
التاسع عشر قبل األخير  املركز 
بنقطتني م���ن تعادل���ني، مقابل 
هزميتني. وتشير جميع املعطيات 
الى ان انتر مرشح لتحقيق نتيجة 
مماثل���ة لتلك التي س���جلها في 
امللعب االوملبي عام 2008 عندما 
تغلب على روما برباعية نظيفة، 

واالبتعاد في الص���دارة مؤقتا، 
كون جميع مالحقي���ه يلعبون 
غدا االحد، واحلصول على الدفع 
املعنوي الالزم قبل مواجهة ڤيردر 
برمين األملاني االربعاء في دوري 
التقليدي  ابطال أوروبا وغرميه 

يوڤنتوس في املرحلة املقبلة.
وال يبدو وضع العمالق ميالن 
افضل بكثير من روما ايضا، كونه 
يحتل املركز الثاني عشر بخمس 
نقاط من فوز وتعادلني. ويأمل 
ميالن الذي تعادل االربعاء امام 
مضيفه التسيو )1-1(، ان يستفيد 
م���ن عامل���ي االرض واجلمهور 
لكي يتخطى عقبة ضيفه جنوى 
واالقتراب من الطليعة قبل فوات 
األوان، وبالتال���ي احلصول على 
الدفع املعنوي الالزم قبل مواجهته 
املرتقبة الثالثاء املقبل مع اياكس 
الهولندي في اجلولة  امستردام 
الثانية من مسابقة دوري ابطال 

أوروبا.

إسبانيا

أهدر اشبيلية فرصة احتالل 

ص���دارة الدوري االس���باني اثر 
سقوطه في فخ التعادل على ارضه 
1-1 مع سانتاندر في ختام املرحلة 
الرابعة اول من امس التي ثبتت 
الفائز على ديبورتيڤو  ڤياريال 
ال كورونا 1-0 في املركز الثالث. 
ويأتي هذا التعادل ليحرم اشبيلية 
من احتالل املرك���ز االول بفارق 

االهداف عن ريال مدريد.
وتب���دو الفرصة مواتية امام 
ريال مدريد وڤالنسيا لالحتفاظ 
بالصدارة عندما يحالن ضيفني 
الثامن عش���ر  عل���ى ليڤانت���ي 
وس���بورتينغ خيخون اخلامس 
عش���ر اليوم في افتتاح املرحلة 
اخلامس���ة. ويطمح ريال مدريد 
الى مواصلة انتصاراته املتتالية 
في الدوري احمللي ورفعها الى 4 
االبقاء على  انتصارات وبالتالي 
فارق النقطة التي يتقدم بها على 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللقب او توسيعها مبا ان االخير 
تنتظره مباراة قوية امام مضيفه 
اتلتيك بلباو اليوم ايضا. ويأمل 
النادي امللكي ف���ي تخطي عقبة 

مضيفه ليڤانتي بفوز ثمني يعزز 
معنوي���ات العبيه قبل مباراتهم 
امام مضيفه اوكس���ير الفرنسي 
في مسابقة دوري ابطال أوروبا 
الثالثاء املقبل. وميلك ريال مدريد 
الفوز  الالزمة لتحقيق  األسلحة 
في مقدمتها صانع ألعابه اجلديد 
األملاني مسعود اوزيل والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني 
انخل دي ماريا ومواطنه غونزالو 
هيغواي���ن. من جهته، يس���عى 
الى اس���تعادة نغمة  ڤالنس���يا 
االنتصارات التي أوقفها مضيفه 
اتلتيكو مدريد عند 3 بعدما ارغمه 
على التع���ادل 1-1، خصوصا ان 
ڤالنسيا تنتظره مواجهة حامية 
الوطيس امام ضيفه مان يونايتد 
املقبل في  االجنليزي االربع���اء 

دوري ابطال أوروبا.
وال تختلف طموحات برشلونة 
عن ريال مدريد وڤالنسيا كونه 
مقبال بدوره على مباراة قوية امام 
روبن كازان الروسي االربعاء املقبل 
في دوري ابطال أوروبا، بيد ان 
مهمة الفريق الكاتالوني أصعب 

بكثير من النادي امللكي وڤالنسيا 
النه سيالقي اتلتيك بلباو الذي 
الرابعة  ضرب بقوة في املرحلة 
بفوز كبير على ضيفه مايوركا 
بثالثية نظيفة. ويعاني برشلونة 
في الوقت احلالي جراء غياب جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
تعرض الصاب���ة في كاحل قدمه 
اتلتيكو  امام  املباراة  اليمنى في 

مدريد االحد املاضي.

ألمانيا

يس����تضيف باي����رن ميونيخ 
العم����الق صاحب ال�����21 لقبا في 
الدوري األملاني »بوندس����ليغا« 
ماينتس مفاجأة املوسم في قمة 
غير منتظرة الي����وم في املرحلة 
السادس����ة م����ن بطول����ة أملانيا. 
وضرب ماينتس املتواضع بقوة 
في مطلع املوسم احلالي النه فاز 
في مباريات����ه اخلمس حتى االن 
ليتصدر بف����ارق ثالث نقاط امام 
بوروسيا دورمتوند. في املقابل، 
حقق الفريق الباڤاري بداية عادية 
جدا حيث حقق الفوز في مباراتني 

من اصل خمس كالهما في الوقت 
بدل الضائع ضد ڤولفس����بورغ 
ف����ي اجلولة االول����ى 2-1، وضد 
هوفنهامي بالنتيجة ذاتها الثالثاء 
املاضي، مقابل تعرضه للخسارة 
وس����قوطه في فخ التعادل مرتني 
ليملك 8 نقاط. وناشد مدرب الفريق 
الباڤاري الهولندي لويس ڤان غال 
فريقه بضرورة الفوز على ماينتس 
بقوله »املباراة ضد ماينتس في 
غاية األهمية الن����ه يتقدم علينا 
بف����ارق 7 نقاط، واي نتيجة غير 
الفوز تعتبر غير جيدة بالنسبة 
الينا«. ويبرز دربي الش����مال بني 
فريقني جريحني هما ڤيردر برمين 
الرابع عشر وهامبورغ السادس. 
ويأمل ش����الكه مواصلة صعود 
الترتيب بعد ان حقق فوزه االول 
هذا املوسم على فرايبورغ بعد اربع 
هزائم متتالية، وستكون الفرصة 
متاحة امامه كونه سيخوض املباراة 
ضد بوروس����يا مونشنغالدباخ 
اخلامس عش����ر. وف����ي املباريات 
االخرى يتقابل شتوتغارت مع باير 
ليڤركوزن، واينتراخت فرانكفورت 

مع نورمبرغ، وسانت باولي مع 
بوروسيا دورمتوند.

فرنسا

 تتجه األنظار اليوم الى ملعب 
ال���ذي يحتضن قمة  »جيرالن« 
ساخنة بني الغرميني التقليديني 
ليون الس���ابع عش���ر وس���انت 
اتيان املتصدر في دربي منطقة 
الرون ضمن املرحلة السابعة من 
الدوري الفرنسي. والود مفقود بني 
الفريقني وقد زاد الطني بلة بعد 
انتقال املهاجم الدولي بافيتيمبي 
غوميس الى ليون العام املاضي 
مقابل 15 مليون يورو. ويسعى 
ليون ال���ى تضميد جراحه على 
اتيان وحتقيق  حساب س���انت 
فوزه الثاني هذا املوسم. وتبرز 
ايضا مباراة رين الثالث مع نيس 
الرابع مع بوردو  السابع، وكان 
بطل املوسم قبل املاضي، ومرسيليا 
حامل اللقب مع سوشو اخلامس. 
وفي باقي املباريات، يلعب اوكسير 
مع نانسي، ولوريان مع موناكو، 

ومونبيلييه مع ارليس.

ميسي ضمن قائمة األرجنتين أمام اليابان

استبعاد نيمار ولوسيو ومايكون من تشكيلة البرازيل

تضمنت التشكيلة التي اختارها مدرب املنتخب 
األرجنتيني املؤقت سيرخيو باتيستا اسم مهاجم 
برشلونة االسباني ليونيل ميسي الذي يعاني 
من إصابة ستبعده عن املالعب أسبوعني، وذلك 
للمباراة الدولية الودية املقررة ضد اليابان في 
طوكيو في 8 اكتوبر املقبل. ويعاني ميسي من 
متزق في أربطة الكاحل تعرض لها خالل مباراة 
فريقه ض���د اتلتيكو مدريد االس���بوع املاضي 

وسيغيب عن مباراتي فريقه املقبلتني.
والالعبون هم: للمرمى: سيرخيو روميرو )الكمار 
الهولندي(، وأوسكار اوستاري )خيتافي( وماريانو 
اندوخار )كاتانيا( � للدفاع: مارتن دمييكيليس )بايرن 
ميونيخ(، والتر صامويل وخافيير زانيتي )انتر 

ميالن(، غابرييل هاينتسه )مرسيليا(، نيكوالس 
بورديس���و )روم���ا(، بابلو زاباليتا )مانشس���تر 
سيتي(، وغابريال ميليتو )برشلونة( � للوسط: 
خافيير ماس���كيرانو )برشلونة(، انخل دي ماريا 
وفرناندو غاغو )ريال مدريد(، وخافيير باستوري 
)باليرمو(، وخوس���يه س���وزا )نابولي( وماريو 
بوالتي )فيورنتينا( ونيكوالس غايتان )بنفيكا( 
وايس���تيبان كامبياس���و )انترميالن( واندريس 
� للهجوم: ليونيل  داليساندرو )انترناسيونال(. 
ميسي )برشلونة(، غونزالو هيغواين )ريال مدريد(، 
سيرخيو اغويرو )اتلتيكو مدريد(، دييغو ميليتو 
)انتر ميالن(، كارلوس تيڤيز )مانشستر سيتي(، 

ايزيكييل الفيتزي )نابولي(.

استبعد مدرب منتخب البرازيل اجلديد مانو 
مينيزيس ثالثة العبني من تشكيلته التي اختارها 
خلوض مباراتني وديتني في 6 و13 اكتوبر املقبل 
ضد فريقني لم يتحددا بعد، ويبدو ان مينيزيس 
اختار عمدا استبعاد نيمار جنم سانتوس بعد تراجع 
مستواه في الدوري واملشاكل الشخصية التي واجهها 
في االس���ابيع االخيرة، وقال مينيزيس »اريد ان 
اكون واضحا حول طريقة العمل التي نتبعها، لطاملا 
قلنا انه يتم استدعاء الالعبني بحسب مستواهم 
على ارض امللعب، والواقع ان نيمار عانى تراجعا 
في مستواه في االونة االخيرة، كما واجه مشاكل 
اخرى خارج املستطيل االخضر ايضا«، واستمر 
غياب صانع العاب ميالن رونالدينيو الس���اعي 
الى العودة الى صفوف املنتخب، وكذلك مهاجم 

اشبيلية لويس فابيانو ومدافع انترميالن لوسيو 
وصانع العاب فولفسبورغ دييغو، وفيما يلي الئحة 
الالعبني: حراسة املرمى: جيفرسون )بوتافوغو( 
وفيكتور )غرمييو( ونيتو )اتلتيكو باراناينسي(، 
الدفاع: أندري سانتوس )فنربغشة(، دانيال ألفيش 
وادريانو )برشلونة(، دافيد لويز )بنفيكا(، تياغو 
سيلفا )ميالن( وماريانو )فلوميننسي(واليكس 
أدواردو )روبني  )تشلسي(، وللوسط: كارلوس 
كازان(، ساندرو )توتنهام(، لوكاس )ليڤربول(، 
راميريس )تشلس���ي( وويسلي )ڤيردر برمين( 
وفيلي���ب كوتيني���و )انترمي���الن( وجوليانو 
)انترناسيونال( والياس )كورينثانس(، وللهجوم: 
روبينيو )ميالن( وأندريه )دينامو كييڤ(، ألكسندر 

باتو )ميالن(، ونيلمار )ڤياريال(.

عالميةمتفرقات «فيفا«: مونديال 
جنوب أفريقيا كان 

األفضل على اإلطالق
قال األمني العام لالحتاد 
الدولي لك���رة القدم )فيفا( 
جي���روم فالك���ه إن جنوب 
أفريقيا استضافت »أفضل 
كأس عال���م على اإلطالق«. 
وفي حديثه عقب االجتماع 
اخلتام���ي ملجل���س اللجنة 
املنظمة لكأس العالم بجنوب 
أفريقيا في جوهانسبورغ، 
قال فالكه إن جنوب أفريقيا 
وضعت مقياس���ا لبطوالت 

كأس العالم املقبلة. 
وأض���اف »انه���ا تع���د 
كأس العال���م األفضل على 
اإلطالق. لقد شهدت جناحا 
مدهش���ا وت���درك البرازيل 
التي تستضيف بطولة عام 
2014 أن أمامه���ا عمال هائال 
كي تضاه���ي جناح جنوب 
أفريقيا. وأوضح »لكننا لدينا 
الوقت ملساعدة البرازيل على 
تنظيم بطولة بنفس الكفاءة 

إن لم تكن أفضل«.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
للجن���ة املنظم���ة للبطولة 
بجنوب أفريقيا داني جوردان 
ان كأس العالم عززت اقتصاد 
جنوب أفريقيا بحوالي 9.3 
مليارات راند )دوالر اميركي 

يعادل 7 راند(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة(

ابوظبي الرياضية 2:45HD3مانشستر سيتي � تشلسي
ابوظبي الرياضية 5HD6ارسنال � وست بروميتش

ابوظبي الرياضية 5HD3ليڤربول � سندرالند
ابوظبي الرياضية 5HD8فوالم � ايڤرتون

ابوظبي الرياضية 5HD7بالكبول � بالكبيرن
ابوظبي الرياضية 5HD7برمنغهام � ويغان

ابوظبي الرياضية 5HD4وست هام � توتنهام

اسبانيا )المرحلة الخامسة(
اجلزيرة الرياضية +72خيخون � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +92ليڤانتي � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +112اتلتيك بلباو � برشلونة

ايطاليا )المرحلة الخامسة(
اجلزيرة الرياضية +71ميالن � جنوى

اجلزيرة الرياضية +9:451روما � انترميالن
المانيا )المرحلة السادسة(

4:30شالكه � مونشنغالدباخ
4:30فرانكفورت � نورمبرغ

4:30سانت باولي � بوروسيا دورمتوند
دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ � ماينتس

4:30شتوتغارت � باير ليڤركوزن
دبي الرياضية7:30ڤيردر برمين � هامبورغ

فرنسا )المرحلة السابعة(
8اوكسير � نانسي
8مرسيليا � سوشو
8لوريان � موناكو

اجلزيرة الرياضية +89نيس � رين
8مونبلييه � ارليس

اجلزيرة الرياضية+84كان � بوردو
اجلزيرة الرياضية+104ليون � سانت اتيان

يرفع الستار اليوم عن منافسات بطولة العالم السابعة 
عش���رة للكرة الطائرة رجال والتي تستضيفها إيطاليا 
من 25 سبتمبر احلالي وحتى العاشر من أكتوبر املقبل. 
ويش���تعل الصراع على مدار أكثر من أسبوعني بني 24 
منتخبا من خمس قارات مختلفة حيث تش���هد البطولة 
78 مباراة تقام في عشر مدن مختلفة هي العاصمة روما 
وميالنو وتورينو وأنكونا وكاتانيا وفلورنسا ومودينا 

وريجيو كاالبريا وفيرونا وتريستي.
ذكرت الصحف االسبانية ان مدرب مان يونايتد االجنليزي 
السير االس��كوتلندي اليكس فيرغسون توجه الى اسبانيا 
ملراقبة حارس مرمى اتلتيكو مدريد الش��اب دافيد دي جيا. 
وقد حضر فيرغسون الى ڤالنسيا لهذا اخلصوص ملشاهدة 
املباراة التي تعادل فيها اتليتكو مدريد مع ڤالنسيا 1-1. وكتبت 
صحيفة »اس« االسبانية ان فيرغسون لم يحضر الى ملعب 
»ميس��تايا« من اجل مراقبة ڤالنس��يا وحسب، بل ملشاهدة 

حارس اتلتيكو البالغ من العمر 19 عاما.
اعلن النجم األملاني السابق لوثار ماتيوس انه وقع 
على عقد اشراف على املنتخب البلغاري لكرة القدم مؤكدا 
ان هدفه املس���اهمة في احراز بلغاريا املركز الثاني في 
تصفيات املجموعة الس���ابعة املؤهلة الى نهائيات كأس 
أوروبا 2012. ووعد ماتيوس »بتعويض ما فات وانهاء 
التصفي���ات في املركز الثاني عل���ى االقل في املجموعة 

املؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2012«.
أعلن نادي ارس��نال االجنليزي ان ارباحه عن موس��م 
2010/2009 بلغت 56 مليون جنيه اس��ترليني )65.8 مليون 
يورو( قب��ل خصم الضرائب، أي اكثر ب� 10.5 ماليني جنيه 
استرليني )12.3 مليون يورو( عن موسم 2009/2008. وكشف 
النادي اللندني ان اجمال��ي ايراداته ارتفع من 313.3 مليون 
جنيه ال��ى 379.9 مليون جنيه )من 368.2 مليون يورو الى 
446.5 مليون يورو( عن الفترة ذاتها )مايو 2009 حتى مايو 
2010( وذلك بفضل بيعه الش��قق الس��كنية التي بنيت على 

ملعبه السابق »هايبري«.

جنم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز يأمل في الفوز على تشلسيمهاجم تشلسي ديدييه دروغبا يسعى ملواصلة االنتصارات

ي�س���ر جمل����س اإدارة نادي فتي���ات القري���ن الريا�سي دع���وة ال�سادة 

اأع�س���اء اجلمعي���ة العمومي���ة للن���ادي حل�سور اجتم���اع اجلمعية 

العمومية غري العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة اخلام�سة من 

م�ساء يوم اخلمي����س املوافق 2010/11/11 مبقر النادي بالقرين 

وذلك ملناق�س���ة تعدي���ل املادة الأوىل من النظام الأ�سا�س���ي للنادي 

وذلك لتغيري م�سمى نادي فتيات القرين الريا�سي . 

كم��ا ينوه جمل�س الإدارة باأن الجتم��اع يقت�ضر على الأع�ضاء 

العاملني امل�ضددين للتزاماتهم املالية حتى نهاية يوم الثالثاء 

املوافق 2010/3/2 وفقًا لتعميم الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة 

رقم 7 ل�ضنة 2010 واأحكام املادة 51 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي 

والذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية واحدة فاأكرث ووفق 

اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

واهلل ويل التوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س الإدارة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية


