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«مس سونغون» االيراني يتوج بط ًال لألندية اآلسيوية لكرة الصاالت 2018

ت��وج ن��ادي م��س س��ونغون اإليران��ي بلق��ب
بطول��ة األندي��ة اآلس��يوية لك��رة الص��االت

 2018ف��ي إندونيس��يا ،بعدم��ا تغل��ب عل��ى
ث��اي س��ون ن��ام الفيتنامي  2-4ف��ي المباراة

النهائية أمس األحد على صالة غور يوني.
وس��جل حسين طيبي ( )10وفرهاد فخيم

( 12و )23وعل��ي أصغ��ر حس��ن زاده ( 39من
ضرب��ة ج��زاء) أه��داف م��س س��ونغون ،ف��ي
حي��ن أح��رز ف��ام دوك هوا ( )5وت��ران فان فو
( )18هدفي ثاي سون نام.
وكان بن��ك بي��روت اللبنان��ي حق��ق ف��ي
وق��ت س��ابق المرك��ز الثال��ث ف��ي البطول��ة
بعدم��ا تغل��ب عل��ى نف��ط الوس��ط العراق��ي
 3-5يوم األحد أيضاً على ذات الصالة.
وكان م��س س��ونغون تص��در ف��ي ال��دور
األول ترتي��ب المجموع��ة الرابع��ة برصي��د
 9نق��اط كامل��ة من ث�لاث مباري��ات ،حيث
ف��از س��يبار الطاجيك��ي  2-9وعل��ى اي��ه جي
ام ك��ي األوزبك��ي  1-9وعل��ى بن��ك بي��روت
اللبنان��ي  ،1-3ث��م فاز في رب��ع النهائي على
اري��م القرغيزي  ،3-8وفاز ف��ي قبل النهائي
على نفط الوسط العراقي .2-3
ف��ي المقاب��ل حص��ل ث��اي س��ون ن��ام عل��ى
المرك��ز الثان��ي ف��ي المجموع��ة الثاني��ة
برصي��د  6نق��اط من ثالث مباري��ات ،بعدما
ف��از عل��ى جيونج��و م��اغ الك��وري الجنوبي��ة
 1-10وخس��ر أم��ام نف��ط الوس��ط العراق��ي
 4-3ث��م ف��از عل��ى الظف��رة اإلمارات��ي ،3-4
وف��از ف��ي رب��ع النهائ��ي عل��ى ناغوي��ا اوش��نز
اليابان��ي  2-3بع��د ش��وطين إضافيي��ن،
وف��از ف��ي قب��ل النهائ��ي عل��ى بن��ك بي��روت
اللبناني .5-6

روسيا تحصد ذهبية الفرق في بطولة أوروبا للجمباز

موناكو يهزم نانت بثالثية في عقر داره

أح��رزت روس��يا ذهبية منافس��ات ف��رق الرجال في بطول��ة أوروبا للجمب��از ،للمرة الثالثة
عل��ى التوال��ي الس��بت بعدم��ا عانت بريطانيا المس��تضيفة م��ن كوارث في جه��از العقلة،
عندما كانت تضغط لحصد اللقب.
وكان خماس��ي روس��يا ،المك��ون م��ن أرتور دااللوي��ان ونيكيتا ناجورن��ي ودميتري النكين
وديفيد بيليافسكي ونيكوالي كوكسينكوف ،متقدما بفارق  1.132نقطة على بريطانيا،
قبل منافسات العقلة األخيرة ضمن ست مسابقات.
وقدم دومينيك كنينجهام ،أداء كارثيا وس��قط مرتين ،قبل أن يس��قط زميله جيمس
هول أيضا ،لتنتهي آمال بريطانيا في الذهبية .ثم قدمت روسيا ،التي كانت في الصدارة
بفض��ل األداء المذه��ل م��ن ناجورن��ي صاح��ب الفضي��ة األولمبي��ة م��ع الفري��ق ف��ي جميع
األجهزة الستة ،أداء بال أخطاء ،لتحصد الذهبية برصيد  257.260نقطة ،مقابل 253.362
لبريطاني��ا .وكان��ت النتيجة غير متوقعة للخماس��ي البريطان��ي كنينجهام وهول وجو
فري��زر وكورتن��ي تولوك وماكس ويتلوك البطل األولمبي مرتين ،الذي قدم أداء مذهال
حتى الجهاز األخير ،واكتفى بالفضية.
ونال��ت فرنس��ا بقي��ادة جولي��ان جوبو وأكس��يل أوجي��س ولوريس فراس��كا وإدج��ار بوليه
وسيريل توماسون ،الميدالية البرونزية برصيد  246.928نقطة.
ب��دأ فري��ق موناكو مش��واره في الموس��م الجديد للدوري الفرنس��ي لك��رة القدم ،بفوزه
خارج أرضه على مضيفه نانت ( )1-3في المباراة التي جرت بينهما السبت ،ضمن الجولة
األولى لليغا .1
وتوال��ى عل��ى تس��جيل ثالثي��ة موناك��و كل م��ن البرتغال��ي رون��ي لوبي��ز (د،)69 .
والمونتينيغ��ري س��تيفان يوفيتيت��ش (د ،)80 .الكولومب��ي رادمي��ل فال��كاو (د ،)83 .بينم��ا
س��جل المهاج��م األرجنتين��ي ايميليان��و س��اال ه��دف نان��ت الوحي��د ،عندم��ا كان اللق��اء
يلفظ أنفاسه األخيرة.
وجرت عدة لقاءات اخرى كانت نتائجها كالتالي:
مونبلييه  - 1ديجون 2
سانت ايتيان  - 2جانجون 1
نيس صفر  -ستادريمس 1
ليل  - 3رين 1
انجيه  - 3تيم أولمبيك 4

ريال مدريد بطال لكأس سانتياغو برنابيو على حساب ميالن

بصعودهن للدور الثاني

إنجاز تاريخي لناشئات
تونس في مونديال اليد
حقق المنتخب التونسي للناشئات السبت
إنج��ا ًزا تاريخ ًي��ا ،بالتأه��ل لل��دور الثان��ي في
موندي��ال الي��د ،المق��ام حال ًيا ببولن��دا ،بعد
فوزه على الجبل األسود ،بنتيجة .27-31
وكان منتخ��ب تون��س ،ق��د حق��ق الجمعة
أول انتص��ار ل��ه ف��ي البطول��ة عل��ى حس��اب
كازاخس��تان ،بع��د الهزيم��ة ف��ي الجول��ة
األول��ى أم��ام كوري��ا الجنوبية وف��ي الجولة
الثاني��ة أم��ام فرنس��ا ،وارتق��ى منتخ��ب
تون��س للمرك��ز الثال��ث ف��ي ج��دول ترتي��ب
المجموعة الرابعة ،برصيد  4نقاط.
يذك��ر أن��ه لم يس��بق ألي منتخب تونس��ي
نس��ائي أن تأه��ل إل��ى ال��دور الثان��ي ف��ي
منافسات كأس العالم.

ف��از ريال مدريد بكأس س��انتياغو برنابيو للمرة
ال �ـ 28في تاريخ��ه ،بعد تغلبه عل��ى ميالن ،بنتيجة
 ،1-3ف��ي المب��اراة الت��ي جمعتهم��ا الس��بت ،عل��ى
ملع��ب الن��ادي الملك��ي .س��جل كري��م بنزيم��ا
وجاري��ث بي��ل وبورخ��ا ماي��ورال أه��داف الري��ال
ف��ي الدقائ��ق  2و 45و ،91بينم��ا أح��رز جونزال��و
هيجواي��ن ه��دف مي�لان الوحي��د ف��ي الدقيق��ة .4
دخل كال المدربين بتش��كيلة غلب عليها الطابع
الرس��مي ،خاصة ريال مدريد الذي يستعد لمباراة
أتلتيكو مدريد ،في نهائي كأس السوبر األوروبي.
افتت��ح كري��م بنزيم��ا أه��داف اللق��اء س��ريعا ،في
الدقيقة الثانية عبر كرة عرضية متقنة من داني
كارفاخال ،ارتقى لها المهاجم الفرنس��ي برأسية
داخل الش��باك .جاء رد ميالن س��ريعا في الدقيقة
الرابع��ة ،بتس��ديدة م��ن جونزال��و هيجواي��ن من خارج منطق��ة الجزاء ،عجز كايل��ور نافاس عن
اإلمساك بها ،وسط غياب ضغط مدافعي الملكي .وفي الدقيقة األخيرة من عمر الشوط األول،
اس��تطاع جاري��ث بي��ل ،ترجي��ح كف��ة الفريق األبي��ض بإحراز اله��دف الثاني م��ن ركنية نفذها
أسينسيو ،ليسكنها المهاجم الويلزي في الشباك .وفي الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع،
استطاع البديل بورخا مايورال ،إحراز الهدف الثالث بتسديدة فشل دوناروما في التصدي لها.

توتنهام يعود بفوز ثمني من ملعب نيوكاسل
حق��ق ن��ادي توتنه��ام هوتس��بير ف��وزا
صعب��ا وثمين��ا عل��ى مضيفه نيوكاس��ل
ف��ي اللق��اء ال��ذي جمعهم��ا ف��ي إط��ار
الجول��ة األول��ى م��ن منافس��ات ال��دوري
اإلنجلي��زي الممت��از لك��رة الق��دم
(البريمير ليغ).
وتق��دم توتنه��ام به��دف مبك��ر حم��ل
توقي��ع المداف��ع البلجيك��ي ي��ان
فيرتونخين ،ف��ي الدقيقة الثامنة ،وبعد
 4دقائق فقط ،أدرك المهاجم اإلس��باني
خوس��ي لويس ،التعادل لنيوكاس��ل ،إال
أن الدول��ي اإلنجلي��زي ديل��ي أل��ي ،وضع
توتنهام في المقدمة مجددا ،بتس��جيله
اله��دف الثاني في الدقيق��ة ( ،)18وبهذا

الف��وز رفع توتنه��ام رصيده إلى  3نقاط،
بينما بقي نيوكاسل من دون نقاط.
يذكر أن مباريات الدوري اإلنجليزي
الممت��از ،افتتح��ت الجمع��ة بمواجه��ة
مانشس��تر يونايت��د وضيف��ه ليس��ير
س��يتي ،وانته��ت بف��وز «الش��ياطين
الحمر» بهدفين مقابل هدف واحد.
ه��ذا وكان��ت نتائ��ج مباري��ات الس��بت
كالتالي:
واتفورد  - 2برايتون صفر
فولهام صفر  -كريستال باالس 2
هيديرسفيلدتاون صفر  -تشيلسي 3
بورنموث  -كارديف سيتي صفر
وولفرهامبتون  - 2ايفرتون 2

بـــاسم قـــاسم مدربـــ ًا لنـــادي
القوة الجويــة
أعل��ن ن��ادي الق��وة الجوي��ة العراق��ي ع��ن تعاقده مع
المدرب باس��م قاس��م لخالفة راضي شنيشل ،في قيادة
الفريق خالل الموسم المقبل.
وقال مصدر مقرب من اإلدارة إنه تم إنهاء الخالفات
الس��ابقة بين باس��م قاسم والالعبين ،والتي قد ظهرت
خالل قيادته للفريق في الموسم قبل الماضي.
وأوض��ح أن��ه ت��م االتفاق عل��ى كل تفاصي��ل التعاقد
م��ع باس��م قاس��م ،كم��ا أن جه��ازه الفني س��يتكون من
أحم��د خضي��ر مدربًا مس��اعدًا وهاش��م خمي��س مدربًا
لحراس المرمى.
يذك��ر أن باس��م قاس��م س��بق أن ق��اد الق��وة الجوي��ة
للتتويج بلقب الدوري خالل الموسم قبل الماضي.

الروسية تيموشينينا تتوج
بلقب بطولة أوروبا للغطس
حص��دت الروس��ية يولي��ا تيموش��ينينا
الميدالي��ة الذهبية ف��ي بطولة أوروبا للغطس
الس��بت ،كما فازت مع زميلها نيكيتا ش��ليخر
بلقب منافسات المختلط في القفز المتزامن
م��ن منص��ة ثابت��ة لمس��افة  10أمت��ار .وكانت
تيموش��ينينا تحلم بإح��راز أكثر من ميدالية
ذهبي��ة عل��ى مدار األس��بوع ،لكنه��ا أخفقت في
بل��وغ نهائ��ي منافس��ات الف��ردي ف��ي القفز من
منصبة ثابتة لمسافة  10أمتار ،إثر التعثر في
محاوالتها األخيرة.
وبعد الفوز ببرونزية في منافسات المختلط
للف��رق وفضي��ة في القفز المتزامن للس��يدات
لمس��افة  10أمت��ار نجح��ت تيموش��ينينا ف��ي
الظف��ر بالل��ون المطل��وب ،بعدم��ا أح��رزت
الميدالي��ة الذهبي��ة عل��ى حس��اب الثنائ��ي
البريطان��ي حام��ل اللق��ب المك��ون م��ن لوي��ز
تولس��ون ومات��ي ل��ي .وقالت تيموش��ينينا التي
كان والدها ً
بطل ألوروبا في الغطس« :كان
األمر صع ًبا جدًا بالنسبة لي .منذ اليوم األول
كن��ت أري��د ح ًق��ا الف��وز ،ل��ذا أن��ا س��عيدة جدًا
اآلن» .وأضاف��ت المتس��ابقة البال��غ عمرها 20
عام��ا« :بع��د منافس��ات (الف��ردي) ف��ي القف��ز
ً
م��ن منص��ة ثابت��ة ،كنت أش��عر بتوت��ر كبير،
ألن األم��ور ل��م تص��ب ف��ي مصلحت��ي ف��ي هذه
المس��ابقة” .وذهب��ت الميدالي��ة البرونزي��ة
للثنائ��ي األلماني المكون م��ن فلوريان فاندلر
وكريستينا فاسن.
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سفير اندونيسيا في طهران :نرحب بمشاركة الوفد الرياضي
االيراني في ألعاب آسيا 2018
اك��د الس��فير االندونيس��ي
ف��ي طه��ران «اوكتافين��و
عليمودي��ن» ترحي��ب ب�لاده
الجمهوري��ة
بمش��اركة
االس�لامية االيراني��ة ف��ي
الدورة الثامنة عش��رة لأللعاب
االس��يوية  2018الت��ي س��تقام
في هذا البلد.
وق��ال عليمودين الس��بت في
تصريح لمراسل «ارنا» ،انه في
ضوء تعزي��ز التعاون الرياضي
بي��ن طه��ران وجاكرت��ا ،ت��م
خ�لال الع��ام  2015التوقي��ع
عل��ى مذك��رة تفاه��م رياضية
تعاقبت عليها خطوات عديدة
بي��ن الرياضيي��ن والمدربي��ن ف��ي كال
البلدين.
ولف��ت الس��فير االندونيس��ي ال��ى ان
الرياضيي��ن االيرانيي��ن حقق��وا انج��ازات
ملحوظ��ة عل��ى صعي��د المناس��بات
الرياضي��ة (الدولي��ة)؛ داعي��ا مس��ؤولي
الش��ؤون الرياضي��ة في اي��ران واندونيس��يا
ال��ى توظي��ف «الفرص المتاح��ة الكثيرة»
لصالح االهداف الرياضية المشتركة.
وردا على س��ؤال بشأن الظروف الصحية
وتحدي��دا م��رض الديفتيري��ا (الخن��اق)
وض��رورة الحف��اظ عل��ى س�لامة الوف��ود
الرياضية المشاركة في االلعاب االسيوية
 ،2018اكد السفير االندونيسي لدى ايران

ان مدينتي «جاكرتا» و«بالمبانغ» (حيث
اقامة هذه االلعاب) خاليتان من االمراض
الس��ارية تمام��ا .وف��ي جان��ب اخ��ر م��ن
تصريح��ه لمراس��ل «ارنا» ،ن �وّه عليمودين
الى ان اكبر الفرق الرياضية المش��اركة
ضم��ن االلع��اب االس��يوية  2018تع��ود ال��ى
كل من الصين وكوريا الجنوبية وايران.
يذكر ان الدورة الثامنة عش��رة لاللعاب
االس��يوية  2018س��تقام اعتب��ارا م��ن 18
اغس��طس الحالي لغاية  2س��بتمبر القادم
بالق��رب م��ن العاصم��ة االندونيس��ية
جاكرت��ا؛ وذل��ك بمش��اركة  11ال��ف
رياضي يمثلون  45دولة في انحاء العالم.
ويضم الوفد الرياضي االيراني الى هذه
االلعاب  280رياضيا من الرجال و 98امرأة.

للرجال والسيدات في موسكو 2018

االيراني «هادي بور» يتقلد الفضية في مسابقات الجائزة
الكبرى بالتايكواندو
تقل��د الع��ب التايكوان��دو
االيران��ي «آرمي��ن ه��ادي ب��ور»
الميدالية الفضية في مسابقات
الجائ��زة الكب��رى  2018الجاري��ة
حالي��ا ف��ي موس��كو .انطلق��ت
الجمع��ة المرحل��ة الثاني��ة م��ن
مس��ابقات الجائ��زة الكب��رى
بالتايكوان��دو  2018ف��ي اربع��ة
اوزان اولمبية للرجال والسيدات
في موسكو واستمرت ثالثة ايام
بمش��اركة  256العب��ا والعب��ة
م��ن  58بل��دا .واس��تطاع الع��ب
التايكوان��دو االيران��ي «آرمي��ن
ه��ادي ب��ور» في وزن  58كلغم ف��ي الدور االول
من هزيمة االيطالي «انطونيو فلسا» بنتيجة
 ،10-30وفي الدور الثاني تغلب على التونس��ي
«ه��ادي نفاتي» بنتجية  ،13-23وتغلب «هادي
ب��ور» ف��ي الدور الثال��ث على «يون ج��و جونغ»
بط��ل العال��م  2017بنتيج��ة  ،9-11وف��ي ال��دور
نص��ف النهائ��ي ف��از عل��ى «فيت��و دلالكويال»
الحائ��ز عل��ى برونزي��ة بطول��ة العال��م ،وتعادل
مع��ه بنتيج��ة  18-18ث��م فاز علي��ه بعد تمديد

المب��اراة بالجول��ة الذهبي��ة .وتقل��د «آرمي��ن
ه��ادي ب��ور» الميدالية الفضية بعد انس��حابه
م��ن المب��اراة النهائي��ة ام��ام منافس��ه الك��وري
الجنوبي ،بعد ان نصحه الكادر الفني الصابته
ف��ي قدم��ه اليس��رى ف��ي المباري��ات الس��ابقة.
يذك��ر ان ه��ذه المس��ابقات م��ن مس��توى،G4
وتمن��ح للفائزي��ن بالمراك��ز م��ن االول ال��ى
الثال��ث 40و 24و 14نقط��ة ف��ي اط��ار التصنيف
االولمب��ي ،كم��ا يحصلون عل��ى جوائز مالية
بقيمة خمسة و 3وألف دوالر.

إنجاز تاريخي إلينجبريجسنت في بطولة أوروبا أللعاب القوى
ب��ات النرويج��ي ياك��وب إينجبريجس��تن أول ع��داء يجمع بي��ن الميدالية الذهبية لس��باقي 1500
و 5000متر ببطولة أوروبا أللعاب القوى .وبعد أقل من  24س��اعة على فوزه بذهبية س��باق  1500متر
ـ17عاما في الفوز بسباق  5000متر في  13دقيقة و 17.06ثانية .وحصد
نجح إينجبريجستن صاحب ال
ً
شقيقه هنريك الميدالية الفضية ،فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الفرنسي مورهات أمدوني.

أتلتيكو مدريد يسقط في االختبار األخير قبل السوبر األوروبي
س��قط أتلتيكو مدريد اإلسباني بنتيجة
( )1-0أم��ام إنت��ر مي�لان اإليطال��ي ،ف��ي
االختب��ار األخي��ر لألتليت��ي ،قب��ل مواجهة
الريال في كأس السوبر األوروبي.
ويدي��ن إنت��ر مي�لان بالفض��ل ف��ي ه��ذا
الف��وز لالعب��ه الوت��ارو مارتيني��ز ال��ذي
س��جل ه��دف الف��وز ف��ي الدقيق��ة  31م��ن
عمر المباراة التي أقيمت ضمن منافس��ات
بطولة الكأس الدولية لألبطال الودية.
ويس��تعد أتلتيكو مدريد لمواجهة حامل
لق��ب دوري أبط��ال أوروب��ا ،ي��وم األربع��اء
المقب��ل ،قب��ل أن يفتت��ح مباريات��ه ف��ي
ال��دوري اإلس��باني ي��وم  20أغس��طس /آب
بمواجهة فالنسيا.
فيم��ا يس��تعد إنت��ر مي�لان لمواجه��ة
ساس��ولو يوم  19أغسطس /آب في الجولة
األولى من الدوري اإليطالي.

نادي الشرطة العراقي يفاوض  3محترفني
اقت��رب ن��ادي الش��رطة م��ن ض��م محترفي��ن س��نغاليين وآخر برازيل��ي ،لتمثي��ل الفريق
ف��ي الموس��م المقب��ل ،بطل��ب م��ن الم��درب نيبوش��ا .وق��ال عض��و الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي
الش��رطة ،غال��ب الزامل��ي ،ف��ي تصريح��ات خاص��ة إن اإلدارة توصل��ت التف��اق ش��به نهائ��ي
للتعاقد مع محترفين اثنين من السنغال وآخر من البرازيل .وأوضح الزاملي أن المدرب
المونتنيجري س��يلتحق بالفريق األس��بوع الجاري ،لقيادة الحصص التدريبية ،تحضيرا
للموسم المقبل .واحتل الشرطة المركز الرابع في الموسم الماضي ما دفع اإلدارة إلى
التعاقد مع مدرب أجنبي لتحقيق طموحات الجماهير.

