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كأس مصر بقيت ضمن »الحدود«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
عاشت جماهير مدينة االسكندرية ليلة 
س���عيدة من أحلى الليالي، سهرت فيها 
حتى الصباح بعدما اكتسح حرس احلدود 
جميع الفرق التي واجهته في بطولة كأس 
مصر الى ان وصل الى االجناز التاريخي 
بحصوله على لق���ب بطولة كأس مصر 
للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه 
على االهلي 5 - 4 بركالت الترجيح، بعد 
مباراة ماراثوني���ة انتهى وقتها االصلي 

واالضافي بالتعادل 1 - 1.
وسجل للحرس أحمد سالم )45(، قبل أن 

يعادل محمد بركات لألهلي )83(.
وفي ركالت الترجيح، سجل العبو احلرس 
جميع ركالتهم، فيما أضاع العب األهلي محمد 

فضل الركلة الوحيدة لفريقه.
وكانت اجلماهير االسكندرانية قد خرجت 
لتعبر عن االجناز بامليادين واملقاهي والساحات 
الشعبية التي امتألت عن آخرها بالشباب 
والسيدات والرجال والشيوخ واألطفال تهلل 

وتهتف وترقص وتغني فرحا.

م���ن جانبه، أبدى املدي���ر الفني حلرس 
احلدود طارق العش���ري س���عادته البالغة 
بتتوي���ج فريقه بطال ل���كأس مصر للمرة 
الثانية عل���ى التوالي، مؤكدا أن هذا تاريخ 
جديد يضاف لهذا اجليل الذي اس���تطاع أن 
يجب���ر اجلميع على احترامه بفضل اإلدارة 
احلكيمة من القيادات العسكرية، مهديا ذلك 
الفوز لوزير الدفاع املش���ير محمد حسني 

طنطاوي.
وأضاف العشري أن فريقه مال للجانب 
الدفاعي بعض الش���يء خالل اجلزء األخير 
من الشوط الثاني، والذي تسبب في إحراز 
هدف التعادل لألهلي، واعتمدنا على الهجمات 
املرتدة طوال املباراة، واستغالل املساحات 
الواسعة في اخلط الدفاعي لألهلي، وجنحنا 

بالفعل في استغاللها.
من جهته، أكد املدير الفني لألهلي حسام 
البدري أن فريقه كان يستحق التتويج بلقب 
كأس مصر لوال سوء التوفيق الذي صاحبه 
طوال املباراة بجانب تس���رع الالعبني أمام 
مرمى احلدود مما تس���بب في إهدار الكثير 

من الفرص السهلة التي تسببت في ذهاب 
املباراة إلى ركالت الترجيح التي تس���ببت 

في خسارة الفريق.
وأضاف أن املباراة كانت في متناول العبيه 
لذا كان لزاما أال متتد لركالت الترجيح لتحديد 
هوي���ة البطل، خاصة مع الفرص الس���هلة 
الكثي���رة التي الح���ت لالعبني وخاصة في 

الشوط الثاني.
ووجه البدري التهنئة إلى حرس احلدود 
حلصوله على لقب البطولة بعدما بذل العبوه 
مجهودا شاقا من أجل الفوز باللقب الصعب، 
ثم عاد البدري ليؤكد ان االهلي كان األقرب 
إلى حتقيق الفوز، خاصة بعدما سيطر على 
أغلب فترات املباراة بجانب السيطرة التامة 
على األشواط الثاني والثالث والرابع، عدا 
الش���وط األول الذي كان اللعب فيه سجاال 

بني الفريقني.
وعن أسباب الهزمية بركالت الترجيح، 
قال البدري ان عدم التوفيق فقط هو العامل 
األساسي في عدم قدرتنا على حتقيق البطولة 

الثانية لنا هذا املوسم.

كأس مصر في أحضان العبي حرس احلدود للمرة الثانية على التوالي

)عدنان احلاج علي( كابنت الشانڤيل فادي اخلطيب يتسلم كأس لبنان لكرة السلة من روز شويري 

لقب ثان للشانڤيل في كأس لبنان

هيغوين يمدد عقده مع ريال مدريد
 ذكر نادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري 
االس���باني لكرة القدم انه م���دد عقد مهاجمه 
األرجنتين���ي غونزال���و هيغوي���ن حتى عام 

.2016
وميتد العقد االول لهيغوين الذي انضم الى 

ريال مدريد في يناير 2007 قادما من ريفر باليت 
األرجنتيني، حتى يونيو 2013، وقد سجل في 
املوسم املاضي 27 هدفا احتل بها املركز الثاني 
على الئحة ترتيب الهدافني خلف مواطنه ليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة بطل اسبانيا.

بيروت ـ ناجي شربل
احرز الشانڤيل لقبه الرسمي الثاني في مصاف 
أندية الدرجة االولى لكرة الس����لة، بفوزه مبسابقة 
كأس لبنان التي حملت هذه السنة اسم باني نهضة 
كرة السلة اللبنانية الرئيس السابق لنادي احلكمة 
انطوان شويري، بفوزه على احلكمة بيروت بفارق 
32 نقطة 95 – 73 )األرباع 28 – 10، 47 – 25، 73 – 45، 
95 – 73( في املباراة النهائية التي اجريت بينهما في 
مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، امام حشد 
من الوس����ط االداري الرياضي، حضر كامال وغاب 
عنه وزير الش����باب والرياضة علي عبداهلل، الذي 

مثله املدير العام للوزارة زيد خيامي.

وقد سلمت روز شويري الكأس الى كابنت الشانڤيل 
فادي اخلطيب. وأس����فت لتحول فريق احلكمة الى 
أشالء، »وحلال كرة السلة اليوم التي تعاني مشكالت 
ادارية«. وكان س����بق املباراة اجتماع في الس����رايا 
احلكومية ضم مدي����ر مكتب رئيس احلكومة نائب 
رئيس النادي الرياضي بيروت نادر احلريري، ورئيس 
احتاد الكرة الطائرة جان همام ورئيس نادي املتحد 

طرابلس احمد الصفدي.
وأبلغ احلريري الى همام والصفدي رفضه االطاحة 
باالحتاد عش����ية التحضير لنهائيات بطولة العالم 
في تركيا، وقال ان »تيار املس����تقبل« ال يؤيد هكذا 

خطوة تضر باللعبة.

نادر الحريري رفض اإلطاحة باتحاد السلة فتح باب التسجيل
في »الشايع«

غيريتس يوقع
مع المغرب 4 أعوام

اللجنة املنظمة لدورة  اعلنت 
الش����ايع لكرة القدم في نسختها 
الثانية عش����رة والتي ستقام في 
شهر رمضان املبارك عن فتح باب 
امام  اليوم  ابتداء من  التس����جيل 
الفرق التي ترغب في املش����اركة 

في الدورة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي 
عقدته اللجنة املنظمة برئاسة هشام 
الشايع وبحضور اسعد عبدالهادي 
نائب الرئيس ود.محمد خليل مقرر 
اللجنة وطارق الشايع مقرر اللجنة 

املالية.
اقامة  اللجنة املنظمة  وقررت 
مباريات الدورة في الفترة من اول 
شهر رمضان حتى نهايته مبشاركة 
64 فريقا وستقام الول مرة بنظام 
املجموعات وخوض املباريات ذهابا 
واياب����ا على صالة ن����ادي كاظمة 
بالعديلية وستنقل مباريات الدورة 
على قناة »س����كوب« مباشرة كما 
ستقام بطولتان للمناطق والبراعم 

حتت 13 سنة.

 صرح البلجيكي اريك غيريتس 
للصحافة البلجيكية انه توصل 
الى اتفاق سيصبح مبوجبه مدربا 
ملنتخب املغرب لكرة القدم اعتبارا 

من هذا العام. 
وأوض���ح غيريتس ان »مدة 
العق���د 4 س���نوات، لكن لم يتم 
التوقيع عليه بعد« مع االحتاد 

املغربي للعبة.
وس���يترك غيريت���س ناديه 
احلال���ي الهالل الس���عودي في 
نوفمبر املقبل كأبعد حد في حال 
تأهل فريقه ال���ى نهائي دوري 
أبطال آس���يا، او في وقت اقرب 
في حال خروجه من املس���ابقة 

اآلسيوية.


