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«طاولة» الفحيحيل بطًال للكأس للمرة الثالثة تواليًا

الهالل يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب علىالعني

هادي العنزي

للمرة الثالثة تواليا، توج 
الفحيحيل بطال لكأس االحتاد 
لكرة الطاولة للموسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠ أول من أمس بعد تغلبه 
علــى التضامــن فــي املباراة 
النهائيــة بنتيجــة ٣-٠ فــي 
املواجهة التي جمعتهما بصالة 
نادي القادســية، فيما حصد 
الساحل املركز الثالث بعد فوزه 
على نظيره برقان بنتيجة ٣-٠ 
في مبــاراة حتديــد املركزين 
الثالث والرابع التي أقيمت على 
صالــة نادي خيطان، على أن 
يختتم املوسم املرحل بسبب 
وباء «كورونا» الثالثاء املقبل 
٢٧ أكتوبر اجلاري بالبطولة 
الفردية للسن العام على صالة 

نادي الفحيحيل.
ومتكــن جنــوم طاولــة 
الفحيحيل ومنتخبنا الوطني 
األخوان إبراهيم وسالم احلسن 
وعبداهللا املكيمي، من حســم 

اســتهل الهــالل حملــة 
الدفاع عن لقبه في الدوري 
السعودي بفوز صعب على 
العني الصاعد حديثا بهدف 
نظيــف امــس األول علــى 
ملعــب األميــر فيصل بن 
فهد بالرياض ســجله علي 

البليهي بالدقيقة (٤٩).
أعــرب  اللقــاء  وعقــب 
املــدرب الرومانــي رازفان 
الفني  املديــر  لوشيســكو 
للهالل عن رضاه عن األداء، 
مؤكدا أن العني قدم مباراة 
كبيرة وكان ندا خاصة في 
الشــوط األول، على عكس 
الشوط الثاني الذي استعاد 
خالله الهالل زمام األمور.

وأضاف أنه يعرف جيدا 
املوعــد املناســب لتغييــر 
التشكيل، مبينا أن املهاجم 
السوري عمر خريبني قدم 
مباراة ممتازة، كما شدد على 
أنه يســعى للحصول على 
لقب الدوري وأنه معرض 
خلــوض مواجهات صعبة 
ومباريــات أقــل صعوبــة 
وعليه التفكير في املباراة 

املقبلة.
وفــي لقــاء ثــان انتزع 
الشــباب ٣ نقــاط ثمينــة 

دون رد (١١-٢،١١-٦،١٣-١١)، 
وأنهى املواجهة الثالثة عبداهللا 
املكيمــي بالفــوز على نظيره 
حسني العجمي بثالثة أشواط 
لالشــيء بنتيجــة (١١-٧،١١-

٦،١١-٤)، فيما حسم منصور 
البحراني  العنــزي وحســني 

الشباب، حيث قدم مستوى 
جيدا وصنع أكثر من فرصة 

محققة للتسجيل.
الوحــدة  هــذا، وقلــب 
ضيفــه  علــى  الطاولــة 
القادسية في الوقت القاتل 

ألقاب دوري وكاس السن العام 
للموسم الثالث تواليا، واضاف 
أن التفوق جاء نتيجة طبيعية 
للعمل اجلاد للجهازين الفني 
واإلداري والالعبني، وحرصهم 
التي  على جتــاوز الصعــاب 
واجهتهم خالل جائحة كورونا 
للمحافظــة علــى اإلجنــازات 
الظفــر باأللقاب،  ومواصلــة 
ونتطلــع فــي الفتــرة املقبلة 
للمضي قدما واملنافســة على 
املراكز األولى فــي البطوالت 
اخلارجيــة، حيــث تنتظرنــا 
البطولــة اخلليجية لألندية، 
وبطولة األندية العربية أبطال 
الــدوري واملزمــع إقامتها في 
بيروت ديسمبر املقبل، وكذلك 
بطولة أندية غرب آسيا، مشددا 
على أن مجلس اإلدارة سوف 
يواصــل دعــم جميــع الفرق 
املتميزة والالعبني املوهوبني 
بالنادي، باإلضافة إلى تقدمي 
كل أوجه الدعم لأللعاب التي 

تسعى الى املنافسة.

العمري  بواســطة حســن 
بالدقيقة (٣١)، ورد الوحدة 
بهدفني سجلهما األسترالي 
دميتري بيتراتوس (٨٩ من 
ركلة جــزاء) واحمد عبده 

.(٩٠+٥)

وأحمد مندني مبــاراة املركز 
الثالث ملصلحة الساحل. 

هذا، وبارك رئيس مجلس 
إدارة نــادي الفحيحيــل حمد 
الفنــي  الدبــوس للجهازيــن 
واإلداري والالعبــني فوزهــم 
بالكأس واحملافظة على حصد 

عندما حول خسارته بهدف 
حتى الدقيقــة ٨٨ إلى فوز 
٢-١ على ملعب مدينة امللك 
عبدالعزيز الرياضية مبكة 
املكرمة، حيث تقدم القادسية 
أوال مــن نقطــة اجلــزاء 

الدبوس: نتطلع للمنافسة على املراكز األولى في البطولة العربية ببيروت ديسمبر املقبل

بداية ناجحة لبانيغا مع الشباب.. والوحدة يقلب الطاولة على القادسية

حمد الدبوس يتوسط العبي الفحيحيل واجلهازين الفني واإلداري

املواجهة النهائية مبكرا، حيث 
تغلب في املباراة األولى سالم 
احلســن على ســالم الصالل 
بثالثة أشــواط لالشيء (١١-

٦،١١-٦،١١-١)، فيما فاز إبراهيم 
احلسن في املباراة الثانية على 
مشعل حســن بثالثة أشواط 

عندما تغلب على ضيفه أبها 
أيضا بهدف نظيف سجله 
الســنغالي ماكيتي ديوب 
بالدقيقة (٢٩)، حيث شهدت 
املباراة الظهور األول للنجم 
األرجنتيني ايفر بانيغا مع 

ملوشي لـ «األنباء»: جئت للدحيل 
لقيادته إلى منصات التتويج

فوز أول للبرج وطرابلس بالدوري اللبناني

نهائي كأس سلة خليفة بن سلمان 
بني األهلي واملنامة

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أكد املدرب الفرنسي ذو األصول التونسية 
لنادي الدحيل القطري صبري ملوشي، أنه جاء 
إلى الدوحة لقيادة فريقه اجلديد إلى منصات 
التتويج. وقال ملوشــي فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء» إن تواجده في قطر ليس للسياحة 
بل من أجل احلصول على البطوالت ســواء 
احمللية أو القارية، مضيفا أنه ليس بغريب 
على الكرة القطرية، حيث سبق له تولي مهمة 
تدريب اجليش القطري منذ أعوام جنح خاللها 
في الوصول به إلى الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال آســيا لكرة القدم، مشيرا الى أن هدفه 
القادم مع الدحيل هو التتويج بلقب البطولة 
القارية. واســتطرد قائال: «محظوظ للغاية 
لتوليه مهمة تدريب الدحيل قبل املشــاركة 
األولى له في تاريخه مبونديال األندية ٢٠٢٠ 
واملزمع إقامته في الدوحة بديسمبر املقبل».

هذا، وقاد ملوشــي فريقه اجلديد الدحيل 
لتحقيــق الفــوز على قطــر ٢-١، في افتتاح 
مباريات اجلولة الرابعة من دوري جنوم قطر 
QNB خــالل املواجهة التــي جمعت الفريقني 
مســاء أول من أمس على ســتاد عبداهللا بن 
خليفــة بنــادي الدحيل، حيث ســجل هدفي 
الدحيل إدواردو بيريرا رودريغيز (دودو) في 
الدقيقة ١٢ واملعز علي (٣٩ من ركلة جزاء)، 
بينما ســجل هدف قطــر الوحيد عبدالعزيز 
عادل في الدقيقة ٤٩. وبهذا الفوز، رفع الدحيل 
رصيده إلى ٦ نقاط جمعها من فوزين وخسارة 
وحيدة ولديه مباراة مؤجلة أمام الســد في 

بيروت - ناجي شربل

حقق البرج فوزا كبيرا على الصفاء ٤-١، 
في املباراة التي أجريت بينهما على ملعب 
أمني عبدالنور البلدي في بحمدون، في املرحلة 
الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ ٦١ لكرة 
القدم، حيث سجل للبرج الذي حقق باكورة 
انتصاراته، أبوبكر املل ومحمد ناصر وزين 
فران ومصطفى الشــمعة، وسجل للصفاء 
الذي عانى خســارته األولــى أكرم مغربي، 
وكان البرج خسر افتتاحا أمام العهد ٢-٣ ثم 
تعادل مع الساحل سلبا في املرحلة الثانية.

وفي مجمع املرداشية الرياضي في زغرتا، 
أسقط طرابلس مضيفه السالم زغرتا الذي 
عانى خسارته الثالثة تواليا بثالثية نظيفة، 
حيث سجل لطرابلس الذي حقق فوزه األول 
أيضا بالدوري عــالء عزو ومحمد مقصود 

وعلي رشــيد. وعلى ملعــب صور البلدي، 
انتزع التضامن صور نقطة من ضيفه العهد 
حامل اللقــب في املواســم الثالثة املاضية 
بتعادله وإياه سلبا، لتكون النقطة األولى 
للتضامن، والرابعة للعهد بعد الفوز افتتاحا 
علــى البرج، والتعثر فــي املرحلة املاضية 
(الثانية) أمام اإلخاء االهلي عاليه ٠-١، وبذلك 
اســتمرت معاناة بطل لبنان بعد خسارته 
ملدربه باســم مرمر الذي انتقل الى الكويت 

لإلشراف على العربي.
وعلى ملعب نادي العهد على طريق املطار، 
انتهت مباراة القمة بني االخاء االهلي عاليه 
وشباب الساحل بالتعادل ١-١، حيث سجل 
لالخاء االهلي ابراهيم بحسون ليرفع فريقه 
عدد نقاطه إلى ٧، ولشباب الساحل عباس 
عاصي ليحصد فريقه النقطة اخلامسة في 

الئحة الترتيب.

املنامة - ناصر محمد

صعد الفريق األول لكرة السلة بالنادي 
األهلي إلى املباراة النهائية ملســابقة كأس 
خليفة بن سلمان لكرة السلة، وذلك بعد أن 
متكن من تكرار انتصاره على حساب نظيره 
فريق احملرق في اللقاء الثالث واحلاســم 
بني الفريقني ضمن سلسلة مباريات الدور 
نصف النهائي من املسابقة على صالة احتاد 
السلة بأم احلصم. وانتهت املباراة بنتيجة 

١٠٧ /٨٣ بعــد أن فــرض األهلي ســيطرته 
وأســلوبه على املبــاراة انطالقا من الربع 
الثاني حتى نهاية املباراة، إذ جاءت نتائج 
األربــاع كالتالي: ١٩/٢٢ (احملــرق)، ١٨/٣٠ 
(األهلي)، ٢٢/٣١ (األهلي)، ٢١/٢٧ (األهلي). 
وســيكون األهلي على موعــد متجدد في 
كالكيت متكرر مع فريق املنامة الذي صعد 
للنهائي بعد تغلبه على نظيره احلالة في 
نصف النهائــي اآلخر، حيث من املقرر أن 
تقام املباراة النهائية يوم الثالثاء املقبل.

حقق فوزه األول على حساب قطر.. واخلور يخطف نقطة من السد

صبري ملوشي

العهد فشل في حتقيق فوز أول حتت قيادة مدربه رضا عنتر

لقطة من مباراة األهلي واحملرق

األهلي يضع قدمًا في نهائي أفريقيا
فاز على الوداد في املغرب بهدفني.. واخلطيب يحّذر من التهاون في اإلياب

القاهرة - سامي عبد الفتاح

عادت الى القاهرة أمس بعثة النادي 
األهلي، قادمة مــن املغرب، بعد الفوز 
املثيــر على الوداد البيضاوي ٢-٠ في 
ذهاب نصــف النهائي األفريقي. ومن 
دون راحة يستأنف الالعبون تدريباتهم 
اليوم حتت قيادة اجلنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني، استعدادا للقاء اإلياب في 
اجلولة نفســها املقررة اجلمعة املقبلة 

على ستاد القاهرة.
ورغم أن األهلي أقرب ألن يكون أحد 
طرفي نهائي البطولة، إال أن رئيس النادي 
ورئيس بعثة الفريق باملغرب، محمود 
اخلطيب، أكد لالعبيه وأعضاء اجلهاز 
الفني أن الفوز في الدار البيضاء ليس 
كافيا لضمان التأهل الى النهائي األفريقي 
واملنافسة على الكأس األفريقية، وأنه 
ال بد أن يكــون األداء في لقاء العودة 

بقوة األداء في الذهاب، مشيدا باألداء 
الرجولي لالعبــني، واالنضباط الفني 
العالية على مدار  والسلوكي،  والروح 
الـ ٩٠ دقيقة، وكان األفضل فيها  في 

كل النواحي الفنية داخل امللعب. 
وفاز األهلي علــى مضيفه الوداد 
بهدفني في املباراة التي جرت على ملعب 
مركب محمد اخلامس في ذهاب نصف 
أفريقيا، سجلهما  أبطال  نهائي دوري 
محمد مجدي أفشة وعلي معلول (ركلة 
جزاء) في الدقيقتني ٤ و٦٢، كما تصدى 
الشناوي بنجاح لضربة جزاء في الدقيقة 
٤٢ والتي كانت نقطة حتول في املباراة.

بدوره، كان موسيماني، واقعيا جدا، 
وأرجع أسباب التفوق على الوداد وحتقيق 
الفوز إلى تألق احلارس الشناوي، فضال 
عن الهدف املبكر ألفشة، موضحا عقب 
اللقاء: «املباراة كانت صعبة أمام الوداد 
الذي خاض اللقاء بروح تنافسية، لكننا 

حصلنا على فرصة تسجيل هدف مبكر 
وجنحنا في اغتنامها بعد الضغط على 
مدافع الوداد»، فيما حمل مدرب الوداد 
أنخيل جاموندي،  األرجنتيني ميجيل 
أسباب اخلسارة الى سوء احلظ والغيابات 

واإلجهاد.
التي ينجح  الثانية  وهذه هي املرة 
فيها األهلي بالفــوز خارج ملعبه في 
نصف النهائي، ليكتب إجنازا كبيرا في 
سجالته القارية، ويضع عالمة سوداء 

في سجالت الفريق املغربي.
وكانــت املرة األولــى، التي يفوز 
بها األهلي على حساب غرميه األزلي 
الزمالك بذهاب نصف نهائي بطولة ٢٠٠٥ 

بنتيجة ٢-١.
اإلنتاج يهزم االحتاد 

محليا، فاز اإلنتاج احلربي على 
مضيفه االحتاد السكندري بنتيجة 

٢-١، في املباراة التي أقيمت على 
ســتاد برج العرب باإلسكندرية، 
ضمن منافسات اجلولة الـ٣٣ «قبل 
األخيرة» للــدوري وذلك قبل ان 
يتسلم حسام حسن مهمته رسميا 

مع االحتاد السكندري.
تقدم االنتاج عن طريق الغيني 
موسى دياوارا بالدقيقة (١٨)، ولكن 
االحتاد حتســن وسجل التعادل 
عبر أحمد رفعت من ضربة جزاء 
بالدقيقة (٦١)، فيما أحرز املوريتاني 
مامادو نياس هدفا قاتال بالدقيقة 
(٩٠+٤) من انفراد باملرمى، بعد ان 
توقف العبو االحتاد على اعتبار 
أن اللعبة تسلل ولكن احلكم أكد 

صحة الهدف.
وتقام اليوم مباراة وحيدة في 
اجلولة نفسها جتمع بني اف سي 

مصر مع طالئع اجليش.

اجلولة الثالثة، بينما جتمد رصيد قطر عند ٣ 
نقاط من فوز يتيم واخلسارة في ٣ مباريات.

وفــي مباراة أخرى، انتــزع اخلور نقطة 
ثمينة من السد بتعادله السلبي خالل املواجهة 
التي جرت بينهما على ســتاد اخلور، وبهذه 
النتيجة رفع السد رصيده إلى ٧ نقاط، بينما 
وصل اخلور إلى النقطة الثالثة. وعلى صعيد 
متصل، تختتم اليوم مباريات اجلولة الرابعة 
بإقامة مباراتني، حيث يستضيف العربي على 
ملعبه حمد الكبير نظيره فريق أم صالل في 
املواجهة التي ستقام في الـ٥:٣٠ مساء، فيما 
يلتقــي الريان مع الوكرة في الـ٧:٤٥ مســاء 

على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.


