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 عبداهللا العنزي  56 
  اسفرت قرعة كأس ســـمو االمير عن مجموعة اولى نارية وعن قمة متوقعة 
مبكرا بني القاســـية والعربي في حال تخطي االخضر الشباب، بعد ان اوقعتهما 
القرعة معا في املجموعة التي وضع القادســـية حامل اللقب على رأسها. ويلعب 
العربي مع الشباب والساملية مع خيطان والتضامن مع كاظمة، فيما وضع الكويت 
على رأس املجموعة الثانية على ان يلتقي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة 
الساحل والفحيحيل، فيما يلعب الساحل مع الفحيحيل والصليبخات مع الشباب 

والنصر مع اليرموك.  اما قرعة كأس ســـمو ولي العهد فقد جاءت متوازنة نوعا 
ما بعد ان وضع القادسية على رأس املجموعة االولى، وقد أسفرت عن مواجهات 
بني الساملية مع الشباب والساحل مع الصليبخات والنصر مع خيطان، فيما جاء 
الكويـــت على رأس املجموعة الثانية التي ستشـــهد مباريات بني الفحيحيل مع 
التضامن والعربي مع اليرموك وكاظمة مع اجلهراء. ووضعت جلنة املســـابقات 
تصورا اوليا الستئناف الدوري في حالة خروج االزرق من الدوري االول لكأس 

آسيا، حيث يبدأ دوري الدرجة االولى ٢٩ اجلاري، والدوري املمتاز في ٢١ منه. 

 قمة متوقعة بين القادسية والعربي في كأس األمير

 «فيفا» يوّزع جوائز ٢٠١٠ في حفل «على شرف» برشلونة اليوم في زيوريخ

 صراع بين ميسي وتشاڤي وإنييستا على الفوز بـ «الكرة الذهبية» 
تفاعلية لعام ٢٠١٠. كما تضم قائمة  الطيب والشـرس والجريء.. من يكسـب الرهان في سباق المدربين؟

املتنافسني على جائزة أفضل مدرب 
لعــــام ٢٠١٠ الثالثي دل بوســــكي 
الذي قاد  وغوارديوال ومورينيو 
انتــــر ميالن في املوســــم املاضي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ لثالثيتــــه التاريخية 
إيطاليــــا ودوري  (دوري وكأس 
أبطال أوروبا). وال يختلف اثنان 
على صعوبة التكهن بنتائج أي من 
اجلوائز الثالث الكبرى (أفضل العب 

والعبة ومدرب) في هذا احلفل.
  كما يشــــهد احلفل اإلعالن عن 
الفائــــزة بجائزة أفضــــل مدربة 
فــــي عالم كــــرة القدم النســــائية 
لعام ٢٠١٠ وتشــــهد منافسة بني 
املدربــــات األملانية مارين ماينرت 
مدربة املنتخب األملاني للشابات 
(حتت ٢٠ عاما) ومواطنتها سيلفيا 
نايد مدربة املنتخب األملاني األول 
والسويدية بيا سوندهاج مدربة 
املنتخب األميركي. كما يشهد احلفل 
توزيــــع جائزة اللعــــب النظيف 
وجائزة «بوشــــكاش» التي تقدم 
لصاحــــب أفضل هــــدف في عام 
املقدمة  الرئاسية  ٢٠١٠ واجلائزة 
من السويســــري جوزيف بالتر 
رئيس «فيفا» كما يعلن خالل احلفل 
عن تشــــكيل منتخب العالم لعام 
٢٠١٠ واملقدمة من «فيفا» واالحتاد 
الدولي لالعبي كرة القدم احملترفني 
(فيفبــــرو) طبقا للتصويت الذي 
شارك فيه متصفحو موقع الـ «فيفا» 

على االنترنت.
  وتنطلق أنشطة احلفل مبكرا 
مبؤمتر صحافي لالعبات الثالث 
املرشحات جلائزة أفضل العبة 
للحديث عـــن شـــعورهن بعد 
اختيارهن ضمن القائمة النهائية 
للمرشحات للجائزة باإلضافة إلى 
احلديث عن بطولة كأس العالم 

٢٠١١ املقرر إقامتها في أملانيا.
  وبعدها، يقدم مسؤولو «فيفا» 
جائزة ستويكوفيتش قبل عقد 
مؤمتر صحافي لكل من الالعبني 
واملدربني املرشـــحني جلائزتي 
أفضل العب ومدرب وينتظر أن 
يشهد املؤمتر احلديث عن بعض 
حملـــات وحلظـــات كأس العالم 
٢٠١٠ بجنـــوب أفريقيا. وبعدها 
يحصل جميع املنتظر مشاركتهم 
في احلفل على راحة لالستعداد 
للحظات احلاســـمة التي تشهد 

اإلعالن عن اجلوائز. 

احلفل منــــح جائزة أخــــرى إلى 
الصربي نيناد ستويكوفيتش الفائز 
بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 
التفاعلية لعام ٢٠١٠ والتي حصل 
مبوجبها على جائزة مالية بلغت 

٢٠٠ ألف دوالر.
  ويحصل ستويكوفيتش اليوم 
على جائزة أفضل العب كرة قدم 

وخصمــــه «الشــــرس» جوزيــــه 
البرتغالي  الفني  املدير  مورينيو 

لريال مدريد االسباني.
  كما ضمت قائمة املرشحات على 
جائزة أفضل العبة في العالم كال من 
األملانيتني فامتير بيراماج وبريجيت 

برينز والبرازيلية مارتا.
  وإلى جانب اجلائزتني، يشهد 

الفني «اجلريء» غوارديوال الفوز 
بجائزة أفضل مدربي العالم خاصة 
أن منافســــيه على هــــذه اجلائزة 
حققا في عام ٢٠١٠ ما يفوق إجناز 
غوارديوال للعام نفسه. ويتنافس 
مــــع غوارديوال على هذه اجلائزة 
مواطنه «الهادئ الطيب» دل بوسكي 
املدير الفني للمنتخب االســــباني 

املدير الفني للمنتخب االسباني في 
سباق محتدم مع البرتغالي جوزيه 
مورينيو املدير الفني لريال مدريد 
االسباني على جائزة أفضل مدرب 
في العالــــم لعام ٢٠١٠. ولكن فوز 
برشلونة املضمون بجائزة الكرة 
الذهبية ألفضــــل العب في العالم 
٢٠١٠ لن يضمن بالضرورة ملديره 

قدم موســــما رائعا مع برشلونة 
في املوســــم املاضي وتوج خالله 
مع الفريق بلقب الدوري االسباني 
ولقب هداف املسابقة برصيد ٣٤ 

هدفا.
  كما يدخل املدرب املتألق جوسيب 
غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
مع مواطنه فيسنتي دل بوسكي 

في عام ٢٠١٠ نفس اإلجنازات التي 
حققها تشاڤي ولكنه يتفوق على 
تشاڤي بعد تسجيل هدف املباراة 
النهائية لبطولة كأس العالم ٢٠١٠ 
بجنوب أفريقيــــا ليقود املنتخب 
االسباني للفوز باللقب على حساب 
نظيــــره الهولندي. وفاز ميســــي 
باجلائــــزة في العــــام املاضي كما 

 تتجه أنظار عشــــاق الساحرة 
املستديرة في كل أنحاء العالم اليوم 
صوب مدينة زيوريخ السويسرية 
ملتابعــــة ليلة التتويــــج واخلتام 
احلقيقي لعــــام ٢٠١٠ عندما يقيم 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
حفله الســــنوي لتوزيع اجلوائز 
األفضل فــــي عالم كرة القدم لعام 
٢٠١٠. واســــتحوذت بطولة كأس 
العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا على 
معظم االهتمامــــات في هذا العام 
كما أصبــــح املنتخب االســــباني 
البطل اجلديد للعالم. ولذلك  هو 
سيكون املنتخب االسباني ومعه 
فريق برشلونة حامل لقب الدوري 
االسباني في بؤرة االهتمام بحفل 
اليوم حيث يدور الصراع على أبرز 
جوائز العام بني ثالثة من جنوم 
برشلونة يبرز من بينهما جنمان 
ساهما بقدر وافر في فوز املاتادور 
االسباني بلقب كأس العالم للمرة 

األولى في التاريخ.
  وفي ظل التضارب بني اجلائزة 
التي يقدمها «فيفا» ألفضل العب 
في العالم بعد استفتاء يشارك فيه 
مدربو وقادة جميع منتخبات العالم 
وجائزة «فرانس فوتبول» التي تأتي 
نتيجة استفتاء بني أبرز احملررين 
الرياضيني في أوروبا والعالم، كان 
من الطبيعي أن تندمج اجلائزتان 
خاصة بعدما كانتا تتفقان في كثير 
من األحيان على العب واحد في كل 
عام. واقتصرت قائمة املرشحني 
جلائزة الكرة الذهبية لعام ٢٠١٠ 
على ثالثة العبني من برشــــلونة 
وهم: تشاڤي هيرنانديز وأندريس 
إنييستا جنما املنتخب االسباني 
الفائز بلقــــب املونديال وزميلهما 
األرجنتيني الشاب ليونيل ميسي 
الذي أحرز نفس اجلائزة في عام 
٢٠٠٩. ويحظــــى كل من الالعبني 
الثالثــــة بشــــعبية جارفــــة بني 
السائد  املشجعني ولكن الشعور 
في إقليــــم كاتالونيا معقل فريق 
برشلونة يتجه نحو ترشيح تشاڤي 
للجائزة بعد ســــنوات طويلة قاد 
فيها خط وسط الفريق بشكل رائع 
وأداء متألق باإلضافة لعدم فوزه 
باجلائزة من قبل. بينما أشــــارت 
العديد من وســــائل اإلعالم داخل 
اســــبانيا وخارجها أن إنييســــتا 
سيكون املرشح األقوى، ألنه حقق 
مع برشلونة واملنتخب االسباني 

 الكرة الذهبية 

 جوسيب غوارديوال ثالثي برشلونة اندريس انييستا وليونيل ميسي وتشاڤي هيرنانديز يتصارعون على الفوز بالكرة الذهبية

 «فيفا» و«فيفبرو» يعلنان منتخب العالم

 غوارديوال يشعر بالنشوة بعد الفوز الساحق

 جائزة «بوشكاش» ألجمل هدف تقترب من ميسي
 قبـــل عام واحد فقط اتفـــق االحتادان الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
والدولي لالعبي كرة القدم احملترفني (فيفبرو) على تقدمي ثمرة جديدة 
للتعاون بينهما من أجل خدمة اللعبة في كل أنحاء العالم. واســـتقر 
«فيفا» و«فيفبرو» على أن يشـــهد احلفل السنوي لتوزيع جوائز الـ 
«فيفا» اإلعالن عن تشكيل منتخب العالم لكل عام وتكرمي أفراده. ودأب 
«فيفبرو»على اختيار منتخب العالم ســـنويا في الفترة من ٢٠٠٥ إلى 
٢٠٠٨ مبشاركة أكثر من ٥٠ ألف العب كرة قدم محترف في االستفتاء 
كل عـــام. وضمت القائمة النهائية للمرشـــحني ١٠ من جنوم املنتخب 
االسباني يتقدمهم إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق وصانع اللعب 
تشاڤي هيرنانديز واملهاجم داڤيد ڤيا بينما تضم القائمة ٩ العبني من 

البرازيل و٨ من األرجنتني.

 أبدى املدير الفني لفريق برشــــلونة جوسيب غوارديوال 
سعادة بالغة بعد الفوز الساحق لفريقه على ملعب ديبورتيفو 
الكورونا بـ ٤ أهداف نظيفة. وقال غوارديوال لصحيفة ماركا 
«كان فوزا مبهرا.. رغم فوزنا بـ ٤ أهداف نظيفة لم تســــنح 
لنا الكثير من الفرص، ولكــــن كان علينا جتاوز ديبورتيفو 
بأي طريقة». وتابع «دائما ما أشــــعر بالســــعادة للفوز على 
ملعب ريازور، خاصة عندما تنظر إلى تاريخ برشلونة على 

هذا امللعب». 

 قبل أقل من أسبوعني، تفوق املهاجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتزع 
منه لقب أفضل هدف لهذا العام في اســـتفتاء بني رواد 
موقع صحيفة «ماركا» االسبانية على االنترنت. واختار 
رواد املوقع االلكتروني لصحيفة «ماركا» هدف ميسي في 

مرمى ريال سرقسطة ليكون األفضل في عام ٢٠١٠.
   أما رونالدو فاحتل املركز الثاني بهدفه الذي سجله 
في شـــباك ڤياريال. واحتل النجـــم اإلجنليزي الدولي 
الشـــاب جاريث بيل املركز الثالـــث بهدفه الثاني الذي 
سجله لتوتنهام في شباك ستوك سيتي. ولكن ترشيح 

ميسي جلائزة «بوشكاش» التي سيقدمها «فيفا» لصاحب 
أفضـــل هدف في عام ٢٠١٠ ســـيكون لهدف آخر. وجاء 
ميســـي ضمن قائمة من عشـــرة العبني أعلنها «فيفا» 
لروعة الهدف األول من ثالثيته التي قاد بها برشلونة إلى 
الفوز على ڤالنسيا ٣-٠. وقام ميسي حينذاك مبراوغة 
إيفر بانيكا وبرونو وأجنيل ديلبرت ثم أســـكن الكرة 
في شباك حارس ڤالنســـيا مسجال الهدف الرائع. وبدأ 
تقدمي اجلائزة في العام املاضي، وكانت اجلائزة األولى 
مـــن نصيب النجم رونالدو الذي لم يدخل ضمن قائمة 

املرشحني لعام ٢٠١٠. 

 بايرن ينهي معسكره برباعية 
  في الوكرة بمشاركة روبن

 غضب وسخرية في البرازيل 
  بسبب «المزاد» على رونالدينيو

 اختتم بايرن ميونيخ األملاني معسكره التدريبي في العاصمة القطرية 
الدوحة بســــحق الوكرة القطري بـ ٤ أهــــداف نظيفة في املباراة الودية 
التي جمعت بينهما. وانتهى الشوط األول بتعادل الفريقني سلبيا قبل 
أن ينتفــــض النادي الباڤاري في الشــــوط الثاني ويحرز أربعة أهداف. 
وافتتح توماس مولر التســــجيل بعد مرور ١٢ دقيقة من بداية الشوط 
الثاني ثم أضاف باستيان شڤاينشتايغر الهدف الثاني في الدقيقة ٦٧.  
وتكفل البلجيكي دانيل فان بوتن بتسجيل الهدف الثالث قبل أن يتبعه 
التركي حميد التينتوب بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة األخيرة من 
املباراة.  وشــــهدت املباراة عودة صانع األلعاب الهولندي الدولي آريني 

روبن بعد غياب طويل بسبب اإلصابة. 

 برشلونة يضرب بقوة «رباعية» مجددًا وسمبدوريا يقهر روما

 مان يونايتد يثخن جراح ليڤربول وفابريغاس ينقذ أرسنال

بهدف أمام ضيفه روما إلى الفوز ٢-١ 
في املباراة التي جمعت الفريقني في 
افتتاح منافسات املرحلة التاسعة 
عشرة من الدوري اإليطالي. ورفع 
سمبدوريا رصيده إلى ٢٦ نقطة في 
املركز الثامن بينما جتمد رصيد روما 

عند ٣٢ نقطة في املركز الرابع.

  كأس فرنسا

  خرجت ٧ فرق من دوري النخبة 
من الــــدور ٣٢ في مســــابقة كأس 
فرنسا. وخسر تولوز امام ضيفه 
باريس راسينغ (درجة ثالثة) ١-٢، 
امام مضيفه واسكيهال  واوكسير 
(هواة) ١-٢، وموناكو امام شامبيري 
(هواة) بركالت الترجيح ٢-٣، وارل 
افينيون امام سيدان (ثانية) بركالت 
امام  الترجيح ٢-٤، وڤالنســــيان 
اجنيه (ثانيــــة) ١-٢ بعد التمديد، 
امام رميــــس (ثانية)  ومونبلييه 
٠-١، وسانت اتيان امام كليرمون 
٠-٢. وتأهلــــت ٨ فرق من النخبة 
الى الدور الـــــ ١٦ هي نيس ونانت 
وليل وبوردو وليون، وباريس سان 

جرمان ولوريان وسوشو.

بيتربره ٦-٢. وتغلب بالكبيرن على 
كوينز بارك رينجرز (ثانية) ١-٠، 
وبولتون علـــى يورك (هاو) ٢-٠، 
وويغان على مضيفه هال ســـيتي 
(اولى) ٣-٢، وايڤرتون على مضيفه 
سكونثورب (اولى) ٥-١، واستون 
ڤيال على مضيفه شيفيلد يونايتد 
(اولى) ٣-١، ووست هام على ضيفه 

بارنسلي (اولى) ٢-٠. 

  إيطاليا

  حول فريق ســــمبدوريا تخلفه 

التعادل من ركلة جزاء ايضا (٨٩). 
الدمناركي نيكالس بندتنر  وأضاع 
فرصـــة ذهبيـــة الرســـنال، وكاد 
دينيلســـون يأتي بفـــوز ألصحاب 
األرض في الوقت بدل الضائع لوال 
براعة احلارس الدمناركي كاســـبر 
شمايكل جنل احلارس الدولي السابق 
الشهير بيتر شمايكل. وستعاد املباراة 
على ملعب ليدز يونايتد ايالند رود. 
وتأهل برمنغهام بسهولة الى الدور 
الرابع اثر فوزه على مضيفه ميلوول 
٤-١. وأتخـــم فوالم شـــباك ضيفه 

  ضرب برشلونة بقوة مرة جديدة 
ودك شباك مضيفه ديبورتيفو الكورونا 
برباعية نظيفة، وقلب اشبيلية تخلفه 
مرتني امام مضيفه ريال سوسييداد 
الى فوز ٣-٢، وتعادل ملقة مع ضيفه 
اتلتيك بلباو ١-١ في افتتاح املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري االسباني 
لكرة القدم. في املباراة االولى، تابع 
برشلونة، حامل اللقب في املوسمني 
املاضيني ومتصدر الترتيب احلالي، 
مشـــواره دون انقطـــاع بفوز جديد 
وكبير هو السادس عشر في املوسم 
احلالي بفضل داڤيد ڤيا املنتقل اليه 
من ڤالنسيا الذي افتتح التسجيل في 
الدقيقة ٢٦ رافعا رصيده الشخصي الى 
١٢ هدفا. واضاف االرجنتيني ليونيل 
ميســـي مطلع الشوط الثاني الهدف 
الثاني (٥٢) هو الثامن عشر له في 
البطولة وثبت اقدامه في املركز الثاني 
على الئحة ترتيب الهدافني بفارق هدف 
واحد خلف البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد. وعزز 
اندريس انييســـتا بالثالـــث (٨٠)، 
واختتم بـــدرو رودريغيز املهرجان 
بالرابع (٨١). ورفع الفريق الكاتالوني 
رصيده الى ٤٩ نقطة وابتعد بفارق 
٥ نقاط مؤقتا عن مطارده ووصيفه 

الفريق امللكي. 

  كأس إنجلترا

  فاز مان يونايتـــد على ليڤربول 
١-٠ علـــى ملعب «اولد ترافورد»في 
الدور الثالث لكأس االحتاد االجنليزي 
مساء امس، سجل هدف مان يونايتد 
ريان غيغز (٢)من ركلة جزاء.وفشل 
مدرب ليڤربول اجلديد كيني دالغليش، 
الذي تسلم مهمة تدريب «الريدز» اول 
من امس خلفا لروي هودجسون، في 
مباراته االولى امام غرميه التقليدي 
مان يونايتد الذي عمق جراح ليڤربول. 
وأنقذ االسباني فرانسيسك فابريغاس 
فريقه ارسنال من خروج مبكر على يد 
ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة األولى 
بادراكه التعادل ١-١ قبل دقيقة واحدة 
من نهاية املباراة. فعلى ستاد االمارات 
في لندن، وجد ارسنال نفسه متخلفا 
بهدف سجله روبرت سنودغراس من 
ركلة جزاء (٥٤). وادرك فابريغاس 

 مهاجم مان يونايتد ديتمار برباتوڤ مير بالكرة من العب ليڤربول ديرك كويت           (أ.ف. پ)

 ڤيسنتي دل بوسكي

 جوزيه مورينيو

الغمــــوض   تســــبب 
الذي يكتنف مســــتقبل 
رونالدينيــــو واأللغــــاز 
التــــي خلقهــــا شــــقيقه 
ووكيــــل أعماله روبرتو 
دي أســــيس، فــــي حالة 
من الغضب والســــخرية 
داخل البرازيل، حيث يتم 
عرض صفقة انتقال العب 
ميــــالن اإليطالي احلالي 
للبيع علــــى أحد مواقع 
البيع اإللكترونية، وقال 
اإلعــــالن املنشــــور على 

املوقع «رياضي اختير أكثر من مرة األفضل في العالم، نعرضه للمزاد، 
حيث يفوز صاحب أفضل عرض. النادي الفائز عليه أن يســــمح لالعب 
باللعب فقط عندما يريد. في حالة تعادل عرضان مقدمان، ستفوز األندية 
الواقعة في مدن ساحلية، أو التي تتمتع بحياة ليلية مزدهرة»، ويحذر 
«العرض»، الذي يقبل مقترحات اعتبارا من قيمة مليون ريال برازيلي، 
وهــــي عملة متواضعة (٥٩٥ ألف دوالر)، من أنه حتى بعد انتهاء املزاد 
فإن البائع يبقى له احلق في اعتبار ناد آخر فائزا، «في حال كان هناك 
مقترح أفضل»، ميثل املزاد املطروح على شبكة اإلنترنت رد فعل ساخر 
على املؤمتر الصحافي احملبط الذي عقده رونالدينيو وأسيس وأدريانو 
غالياني، نائب رئيس ميالن، عندما أبقوا على مستقبل الالعب (٣٠ عاما) 
الــــذي كان قد حصل على جائزة أفضل العبي العالم من االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)مرتني، طي الكتمان. تسبب هذا الغموض في حالة من 
الغضب بني الصحف البرازيلية، فقد ذكرت صحيفة «أو غلوبو» في صدر 
صفحتها األولى «املسلسل اليزال مستمرا»، بينما انتقد املعلق التلفزيوني 
مبحطة «ريكورد» كوســــمي رميولي «املؤمتر الصحافي الهزلي». ومن 
جانب آخر أكدت رئيســــة نادي فالمنغو البرازيلي باتريشيا أمورمي أن 
رونالدينيو أصبح قريبا من االنضمام للنادي رسميا بنسبة تبلغ ٩٩٫٩٪ 
ما تسبب في انتقادات عنيفة ملسؤولي ناديي بامليراس وغرمييو اللذين 

يتفاوضان أيضا مع الالعب. 

 البرازيلي رونالدينيو يثير التساؤالت حول مستقبله 

  جراغ يقترب من الكويت

 «الفراعنة» إلى نصف نهائي «حوض النيل» 

 العدل غاضب من الزمالك 

 مبارك الخالدي
   ذكرت مصادر مقربة من اجلهاز اإلداري للنادي العربي عن 
قرب انتقال جنم خط الوســـط محمد جـــراغ الى صفوف نادي 
الكويت في فترة االنتقاالت الشـــتوية احلالية، واشارت الى ان 

جراغ لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة دون مبرر.
   واضافت املصادر ان ادارة العربي قد توافق على اســـتغناء 
عن جراغ على سبيل االعارة حتى نهاية املوسم احلالي حتقيقا 
لرغبته من جهة، ولرفض االدارة مبدأ املســـاومات املادية التي 
عكف عليها الالعب في املواسم املاضية من جهة اخرى، خاصة ان 
جلنة التعاقدات مع العبني محترفني واملنبثقة عن مجلس ادارة 
النادي ال تألو جهدا في توفير رغبات اجلهاز الفني للفريق من 

حيث احتياجاته من الالعبني في املراكز املختلفة.

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
   حقق املنتخب املصري فـــوزا صعبا على نظيره األوغندي 
١-٠ في املباراة التي أقيمت على ملعب املقاولون العرب في دورة 
حوض النيل بالقاهرة وتأهل الى الدور نصف النهائي، وخطف 
محمـــد ناجي (جدو) هدف الفوز في الدقيقة ٩١، مانحا املنتخب 
املصري نقاط املباراة الثالث وصدارة املجموعة األولى برصيد 
٦ نقاط.   ويختتم اليوم املنتخب املصري تدريباته اســـتعدادا 
ملواجهتـــه الثالثة غدا الثالثاء أمام بوروندي، والتي ســـتكون 
نتيجتها مجرد حتصيل حاصل بعد ان ضمن «الفراعنة» التأهل 

بفوزين متتاليني.

 قال برنامج «٩٠ دقيقة» انه في بداية غير موفقة الحتفاالت 
نادي الزمالك مبرور ١٠٠ عام على تأسيسه، خرج املؤمتر الصحافي 
الـــذي عقده مجلس إدارة النادي بصورة غير مرضية، ولم ينل 
استحســـان احلاضرين، كما شهد احتجاجات كثيرة خاصة من 
الفنان سامي العدل، إلى جانب االعتراض على مكان إقامة املؤمتر 
في خيمة بحديقة النادي، وسوء التنظيم، وتدافع عدد كبير من 

األعضاء وفشل املنظمون في السيطرة على األمور.
  واكـــد البرنامج على إعراب عدد كبير من أعضاء النادي عن 
اســـتيائهم من البداية غير املوفقة الحتفاالت املئوية، وطالبوا 
مجلس اإلدارة بإعادة ترتيب األمور وتشـــكيل جلنة عليا تضم 
شخصيات لها ثقلها وتاريخها أمال في خروج االحتفاالت بطريقة 

تليق باسم النادي العريق. 
  وأشار البرنامج إلى أن صدور وثيقة تاريخية للنادي سيكون 
في األسبوع الثاني من الشهر اجلاري، كما سيتم إطالق الشعلة 
في األسبوع الثاني من فبراير وسيتضمن املهرجان أيضا إقامة 
مباراة ودية مع فريق لوكوموتيف الروسي يوم ٥ أو ٧ فبراير، 
وإقامة حفل لتكرمي رموز النادي يوم ١٠ فبراير بالتعاون مع دار 
املعارف حتييه هيفاء وهبي وحكيم، وسيتم أيضا نشر موسوعة 

عن النادي في أبريل املقبل.


