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في محافظة فارس

تنويه

اليوم  ..افتتاح رابع اكبر ملعب في ايران
يفتت��ح وزي��ر الرياض��ة والش��باب الي��وم
الخمي��س راب��ع اكبر ملعب ف��ي ايران ،حيث
يتس��ع ه��ذا الملعب – الذي ش��يد ف��ي مدينة
شيراز بمحافظة فارس  -الى  50الف متفرج،
ويعتب��ر ه��ذا الملع��ب م��ن حي��ث المس��احة
والحج��م راب��ع ملعب في اي��ران بعد كل من
(ازادي ف��ي طهران  -يادكار امام في تبريز -
ونقش جهان في اصفهان).
وبدأ العمل بهذا الملعب منذ عام  2001في
مجموعة رياضية بـ 45هكتارا و(باس��تاندارد)
طبيعي ومساحة تقدر بـ  104امتار مربعة.
وه��ذا الملع��ب ال��ذي س��مي بأس��م ملع��ب
«ب��ارس» يع��د ثم��رة جي��دة لمحافظ��ة فارس
ألقام��ة مباريات دوري الدرج��ة االولى عليها،
وكل الفعاليات الرياضية االخرى المتعلقة
بالمحافظة.
ويحت��وي الملع��ب عل��ى امكاني��ات رفاهي��ة
عدي��دة أمث��ال :مس��بح وس��ونا ومبن��ى اداري
وموقف خاص للسيارات وايضاً أمكنة خاصة
للضي��وف الذي��ن يحض��رون بش��كل خ��اص
كالمسؤولين أو المتعلقين بهم.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان أكث��ر العم��ال
الذي��ن اكمل��وا ه��ذا العم��ل ه��م م��ن اهال��ي
المحافظة.

وايفاد  300رياضي ايراني

والزوراء يجتاز السويق

ايران تشارك بأربعة مالكمني في دورة ألعاب التضامن االسالمي القوة الجوية يفوز على الصفاء بكأس االتحاد اآلسيوي

اعل��ن االتح��اد االيراني للمالكمة اس��ماء اربعة مالكمين س��يمثلون ايران في منافس��ات
دورة العاب التضامن االسالمي التي ستقام في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان ابتداء من
 13مايو  /ايار القادم.
والمالكمون هم «اميد احمدي صفا» في وزن  49كلغم « ،ش��اهين موس��وي» في وزن 75
كلغم« ،ساالر غالمي» في وزن  91كلغم ،و»رضا مراد خاني» في وزن اكثر من  91كلغم.
م��ن جه��ة ثاني��ة افاد االمي��ن العام للجن��ة الوطني��ة االولمبية االيرانية ‹ش��اهرخ ش��هنازي›
بمش��اركة  300رياضي ايراني من النس��اء والرجال في العاب التضامن االس�لامي في دورتها
الرابعة التي ستعقد في العاصمة االذربيجانية باكو.
واضاف ش��هنازي في تصريح له ان المنتخب االيراني س��يغادر قريبا الى باكو للمش��اركة
في العاب التضامن االس�لامي للعام 2017؛ معربا عن تقديره لجهود وزير الرياضة ‹مس��عود
س��لطاني فر› ،وقال انها ادت الى مزيد من التنس��يق بين الوزارة واللجنة الوطنية االولمبية؛
والمتمث��ل الي��وم – بحس��ب ش��هنازي  -ف��ي ايف��اد المنتخ��ب االيران��ي ال��ى الع��اب التضام��ن
االس�لامي في دورتها الرابعة في اذربيجان .وتس��تضيف العاصمة االذربيجانية باكو الدورة
الرابعة اللعاب التضامن االسالمي في  12ايار /مايو القادم.

حقق فريق القوة الجوية فوزا مس��تحقا على الصفاء اللبناني بهدفين دون رد في المباراة
التي أقيمت في س��تاد نادي الوكرة بالعاصمة القطرية الدوحة لحس��اب الجولة الخامس��ة
من بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
ورغ��م الغياب��ات الت��ي كان��ت تهدد مس��يرة الق��وة الجوية في أغل��ب مباريات��ه وأخرها غياب
اله��داف حم��ادي أحم��د ف��ي هذه المباراة ضد الصف��اء ،إال أنه كان عل��ى الموعد وتمكن من
خطف النقاط الثالث على حساب الفريق اللبناني بعد مستوى مميز.
وتق��دم الق��وة الجوي��ة ف��ي الدقيق��ة  28به��دف عكس��ي لمدافع الصف��اء علي الس��عدي ،وزاد
الالع��ب قاس��م لي�لا م��ن معان��اة فريق��ه عندما تع��رض للطرد ف��ي الدقيق��ة  ،37وتمكن أمجد
راضي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة  38من ركلة جزاء نفذها بنجاح.
ورف��ع الق��وة الجوي��ة رصي��ده إل��ى  9نقاط ف��ي المركز الثان��ي خلف الحد بف��ارق األهداف
فيما بقي الصفاء في المركز األخير بنقطة واحدة.
م��ن جه��ة ثاني��ة حق��ق فري��ق ال��زوراء ف��وزا مهم��ا عل��ى الس��ويق العمان��ي ،به��دف دون رد في
الجولة الخامسة للمجموعة األولى بكأس االتحاد اآلسيوي.
وتمك��ن ال��زوراء م��ن ف��رض أس��لوبه مبك��را وجاء اله��دف الوحي��د عبر الالع��ب أمجد كلف
برأسية ارتطمت بجسد المدافع العماني حسن السعدي ودخلت الشباك في الدقيقة .24
وبذلك الفوز يكون الزوراء اقترب جدا من بطاقة التاهل إلى دور الـ  16حيث يحتاج للفوز
ف��ي المب��اراة المقبل��ة الت��ي س��تلعب على أرضه – أي ف��ي الدوحة  -أمام فري��ق األهلي األردني
سيخوضها في الثاني من شهر مايو المقبل.

تلف��ت صحيف��ة الوف��اق قراءه��ا الك��رام ع��ن خط��أ غي��ر مقص��ود ف��ي الخب��ر االول
لع��دد ام��س ،حي��ث ان اتح��اد الكرة الطائرة نش��ر خبر فوز منتخب س��يدات ايران على
منتخب س��يدات اذربيجان بثالثة اش��واط لالش��يء ،ولكن الصحيح تبين ان النتيجة
بالعك��س تمام �اً!! أي ف��وز منتخب س��يدات اذربيج��ان بثالثية نظيفة عل��ى المنتخب
االيراني.
وق��دم االتحاد االيراني للعبة اعتذاراً رس��مياً عل��ى موقعه االلكتروني ،ونحن بدورنا
نقدم اعتذارنا لقرائنا االعزاء ،ولذا اقتضى التنويه وشكراً.

ّ
عداءة ايرانية تتأهل الى بطولة كأس العالم
ّ
تأهل��ت الع �دّاءة االيراني��ة
مريم محبي الى المشاركة في
بطول��ة كأس العال��م المقبل��ة
في كينيا.
وأح��رزت مري��م محب��ي ف��ي
مس��ابقات بطول��ة الع��اب القوى
االيراني��ة للفتيات رقما قياس��يا
�جلت  56:57ثاني��ة
حي��ث س� ّ
لمس��افة  400مت��ر وبذل��ك
تأهل��ت للمش��اركة ف��ي بطول��ة
كأس العال��م اللع��اب الق��وى
المقبلة في كينيا.

الرياضي وبيبلوس يتقدمان في األدوار اإلقصائية بدوري السلة اللبناني
اس��تهل الرياضي بي��روت حامل اللقب
مش��واره ف��ي األدوار اإلقصائي��ة بال��دوري
اللبنان��ي لك��رة الس��لة بالف��وز بصعوب��ة
على وصيفه الحكمة  65-77الثالثاء.
وبه��ذا الف��وز يتقدم الرياضي  - 1صفر
في النتيجة اإلجمالية لهذا الدور والتي
تحس��م عل��ى أس��اس األفض��ل ف��ي خمس
مباري��ات .وب��دأ الحكم��ة المواجه��ة بقوة
عندم��ا تق��دم  12-22ولك��ن الرياض��ي
انتفض ليقلص الفارق الى نقطتين في
نهاية الربع الثاني بنتيجة .29-31
وأثم��رت هيمن��ة حام��ل اللق��ب ع��ن
تقدمه في نهاية الربع الثالث  46-54في
طريقه في الربع األخير لحس��م المباراة
بفض��ل تأل��ق ادج��ار س��وزا الق��ادم م��ن

جمهوري��ة الدومني��كان والصرب��ي برانكو
س��فتكوفيتش بتس��جيل كل منهم��ا 15
نقطة.
كما ساهم النيجيري االدي أمينو في
االنتص��ار بتس��جيله  12نقطة واس��تحوذ
عل��ى  14ك��رة مرت��دة وأض��اف قائ��د
الفري��ق ج��ان عب��د النور وأمير س��عود 11
نقطة لكل منهما.
واحتاج بيبلوس إلى وقت اضافي ليفوز
بصعوب��ة عل��ى ضيف��ه التضام��ن ال��زوق
 88-90وليتق��دم -1صف��ر ف��ي األدوار
االقصائية .وقاد األمريكي كالي تاكر
فريقه بيبلوس للفوز بتسجيله  35نقطة
منها  18نقطة من ست تسديدات ثالثية
وأضاف الفرنسي علي تراوري  28نقطة.

مدربة منتخب إيطاليا للشباب تطالب بتقدير الكفاءة املهنية
طالب��ت باتريس��يا بانيك��و وه��ي أول ام��رأة ت��درب منتخب��ا لكرة الق��دم للرجال ف��ي إيطاليا،
بتقدي��ر الكف��اءة المهني��ة ،بغ��ض النظر عن النوع ،وأوضحت أنه س��يكون م��ن الرائع أن تحذو
نساء كثيرات حذوها في مجال الرياضة.
وأعرب��ت بانيك��و ف��ي مقابلة م��ع موقع االتحاد الدولي للعبة (فيفا) ع��ن رغبتها في أن تكون
أول��ى مبارياته��ا عل��ى رأس منتخ��ب اآلت��زوري تح��ت  16عام��ا أم��ام ألماني��ا يوم��ي  22و 24من
مارس/آذار الماضي مجرد بداية لمسيرتها كمدربة.
وقالت «االهتمام اإلعالمي (بكونها مدربة لمنتخب من الشباب) كان مدهشا ،ولكني أثق
أن تواجد مدربات في عالم كرة القدم للرجال س��يكون من األش��ياء الطبيعية قريبا .وذلك
ليس لكوننا األفضل ،بل ألن المهم هو الكفاءة المهنية ،بغض النظر عن النوع».
وأوضحت بانيكو ،التي كانت العبة في صفوف منتخب اآلتزوري للسيدات وصاحبة أكبر
ع��دد م��ن المباري��ات الدولي��ة ،أن الكف��اءة المهني��ة ه��ي م��ا تهم هؤالء الش��بان ،مضيف��ة أنهم
«يريدون التدرب جيدا وأن تتطور مهاراتهم ،أنا لم ألحظ أي اختالف لكوني امرأة».

باريس سان جيرمان يواصل تضييق الخناق على موناكو

أتلتيكو مدريد يُنهي مغامرة ليستر سيتي بدوري األبطال

هاتريك كريستيانو رونالدو يقود ريال مدريد لقهر بايرن ميونيخ
تأه��ل فري��ق ري��ال مدري��د اإلس��باني لل��دور
قب��ل النهائي ل��دوري أبطال أوروبا بالفوز على
باي��رن ميوني��خ بنتيج��ة  4/2مس��اء الثالث��اء
عل��ى ملع��ب س��انتياجو برنابي��و ،ف��ي مب��اراة
ماراثونية امتدت لـ 120دقيقة.
انتهى الوق��ت األصلي بتفوق بايرن ميونيخ
 ،1-2ليع��وض خس��ارته ف��ي مب��اراة الذه��اب
بالنتيج��ة ذاته��ا ،إال أن الفريق الملكي س��جل
 3أه��داف في الش��وطين اإلضافيين ،مس��تغ ً
ال
النق��ص الع��ددي لمنافس��ه بع��د ط��رد أرت��ورو
فيدال في الدقيقة .85
الشوط األول كان ملي ًئا بالفرص الضائعة
للفريقين ،حيث أضاع تياجو ألكانتارا وآريين
روبن فرصة مزدوجة بعد مرور  6دقائق فقط،
بعدها س��دد العب الوس��ط في��دال كرة قوية
فوق العارضة.
أم��ا ري��ال مدري��د ،كان��ت محاوالت��ه أكث��ر
خط��ورة ،حي��ث تصدى مانويل نوير لتس��ديدة
خطي��رة لدان��ي كارفاخ��ال ،وفرص��ة أخ��رى
م��ن انف��راد ت��ام لكريس��تيانو رونال��دو ،كم��ا
أخرج جيروم بواتنج تسديدة سيرجيو راموس
م��ن على خ��ط المرم��ى ،ليحرم قائ��د الفريق
الملكي من هدف مؤكد.
بداي��ة الش��وط الثان��ي كان��ت مش��تعلة،
بدأها إيس��كو بتس��ديدة خطيرة بجوار القائم
األيمن ،بعدها أخرج مارسيلو ببراعة تسديدة
روب��ن م��ن عل��ى خ��ط المرم��ى ،إال أن النج��م
الهولن��دي واصل نش��اطه ،وحصل على ركلة
جزاء نتيجة عرقلة من كاسيميرو.
وس��دد روبرت ليفاندوفسكي الركلة بنجاح

9

ليتق��دم باي��رن به��دف أول ف��ي الدقيق��ة ،53
بعدها بثوان أهدر فيدال فرصة هدف مؤكد
بع��د تمري��رة س��حرية م��ن روب��ن ،ث��م تس��ديدة
أخ��رى ضعيف��ة م��ن ريبي��ري أمس��كها كيل��ور
نافاس بثبات.
أج��رى زي��ن الدين زيدان م��درب ريال مدريد
تبدي�لات لتنش��يط هجوم��ه ،حي��ث أش��رك

بعده��ا بدقيقتي��ن ،س��جل س��يرجيو رام��وس
بالخط��أ ف��ي مرم��اه ،ليمنح الفري��ق البافاري
اله��دف الثان��ي ،وتنطف��ىء فرح��ة الجماهي��ر
المدريدية سري ًعا.
اش��تعلت المب��اراة مج��ددًا بتس��ديدة
مارس��يلو ،أنقذه��ا مانوي��ل نوي��ر ببراع��ة ،ث��م
زادت األم��ور صعوب��ة بتع��رض أرت��ورو في��دال

أسينس��يو وفاسكيز مكان إيس��كو وبنزيما ،ورد
عليه كارلو أنش��يلوتي بإش��راك توماس مولر
ودوج�لاس كوس��تا م��كان ريبي��ري وتش��ابي
ألونسو.
آخ��ر رب��ع س��اعة كانت مثي��رة للغاية ،حيث
س��جل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة ،76

للط��رد بالحص��ول عل��ى بطاقة ثاني��ة ،ليجبر
أنش��يلوتي عل��ى خس��ارة مهاجم��ه األساس��ي
ليفاندوفس��كي ،ليش��ارك مكان��ه جوش��وا
كيميت��ش ،لتعوي��ض النق��ص الع��ددي،
وتأمين خط الوسط.
وكاد ل��وكاس فاس��كيز أن يخط��ف هد ًف��ا

قات ً
ال ،إال أن تس��ديدته جاءت في الش��باك من
الخ��ارج ،لتذهب المباراة لألش��واط اإلضافية
بعد أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
ف��ي الوق��ت اإلضاف��ي ،ل��م يصم��د باي��رن
تماما بس��بب النقص العددي،
ميونيخ ،وانهار ً
لتك��ون مواجه��ة م��ن ط��رف واح��د عمره��ا 30
دقيقة ،حيث تصدى مانويل نوير لمحاولتين
من رونالدو وأسينسيو.
تماما ،بتس��جيل
إال أن رونالدو قتل المباراة ً
هدف التعادل في الدقيقة األخيرة من الشوط
اإلضاف��ي األول ،ليستس��لم الفري��ق الباف��اري
تماما أمام منافس��ه ،ليخترق مارسيلو الدفاع
ً
بس��هولة ،ويم��رر إل��ى كريس��تيانو رونال��دو،
مسج ً
ال الهاتريك في الدقيقة .110
وبعده��ا بدقيقتي��ن ،وبنف��س الس��يناريو،
توغ��ل مارك��و أسينس��يو ب��كل س��هولة وس��ط
مدافع��ي الفري��ق األلمان��ي ،وس��دد الكرة على
يمي��ن مانوي��ل نوي��ر مس��ج ً
ال اله��دف الراب��ع،
ليؤك��د تأه��ل العم�لاق المدريدي إل��ى الدور
نصف النهائي.
م��ن جه��ة أخ��رى بل��غ فري��ق مدري��د االخ��ر
أتلتيك��و مدري��د نص��ف نهائ��ي مس��ابقة دوري
أبط��ال أوروبا لك��رة القدم بتعادله مع مضيفه
ليس��تر س��يتي اإلنجليزي  1-1مس��اء الثالثاء
عل��ى ملع��ب «كينج ب��اور س��تاديوم» في إياب
الدور ربع النهائي.
وكان��ت مب��اراة الذه��اب بي��ن الفريقي��ن قد
انته��ت بف��وز الفريق اإلس��باني به��دف نظيف
حم��ل توقي��ع مهاجم��ه الفرنس��ي أنت��وان
جريزمان من ركلة جزاء.

واص��ل فري��ق باري��س س��ان جيرم��ان
تضيي��ق الخن��اق عل��ى موناك��و متص��در
ال��دوري الفرنس��ي األول لكرة القدم بعدما
تغلب بصعوب��ة على مضيفه ميتز بنتيجة
 ،3-2في المب��اراة المؤجلة التي جمعتهما
عل��ى ملع��ب س��انت س��يمفوريان لحس��اب
الجولة  31للمسابقة.
انتظ��ر أبن��اء العاصمة حت��ى مرور نصف
س��اعة م��ن بداي��ة اللق��اء ليه��زوا ش��باك
أصح��اب األرض مرتي��ن متتاليتي��ن عب��ر
األوروجوايان��ي إدينس��ون كافان��ي (ق)33
والفرنسي بليز ماتويدي (ق.)36
وقب��ل عش��ر دقائ��ق تقريب��ا على نهاية الش��وط الثان��ي والمباراة اس��تطاع أصح��اب الضيافة
إح��راج الباريس��يين وتقلي��ص الف��ارق عب��ر الع��ب الوس��ط ي��ان جوف��ري (ق ،)78ث��م فاجأه��م
المهاجم المالي شيخ دياباتي بإحراز هدف التعديل في الوقت الحرج (ق.)88
إال أن أبن��اء العاصم��ة أص��روا على العودة للعاصم��ة بنقاط المباراة حيث عاد ماتويدي لهز
الشباك مسجال الهدف الثالث للـ»بي اس جي» في الوقت بدل الضائع (ق.)3+90
وبذل��ك رف��ع س��ان جيرم��ان رصي��ده ل �ـ 77نقط��ة متس��اوياً م��ع موناك��و المتص��در ،إال أن��ه
يتخل��ف عن��ه ف��ي المركز الثاني بفارق األه��داف ،فيما تجمد رصيد ميتز عند  36نقطة في
المركز الخامس عشر.
يذك��ر أن لموناك��و مب��اراة مؤجل��ة أيضا من نفس الجولة أمام س��انت إتيان ،وكان س��بب
التأجيل هو خوضه لمباراة نهائي كأس الرابطة مع الفريق الباريسي ،الذي توج باللقب في
األول من الشهر الجاري عقب الفوز بنتيجة .4-1

شيكاغو بولز يعزز تقدمه على سلتيكس بدوري السلة األمريكي
ع��زز ش��يكاغو بول��ز تقدمه على بوس��طن س��لتيكس ف��ي مواجهتهم��ا ب��أول األدوار الفاصلة
(بالي أوف) بدوري كرة الس��لة األمريكي للمحترفين بعدما تغلب عليه في عقر داره / 111
 97مساء الثالثاء (صباح األربعاء بتوقيت جرينيتش) في ثاني مباريات مواجهتهما.
وس��جل جيم��ي باتل��ر  22نقط��ة وثمان��ي متابع��ات وثماني تمريرات حاس��مة لش��يكاغو بولز
وأض��اف دواي��ن وي��د  22نقط��ة وروبن لوبيز  18نقطة كما س��جل راخون رون��دو  11نقطة و14
تمريرة حاسمة.
وتق��دم ش��يكاغو بول��ز بذل��ك عل��ى س��لتيكس  / 2صف��ر ف��ي المواجهة التي تحس��م لصالح
الفريق صاحب أكبر عدد من االنتصارات خالل سبع مباريات.
وتعادل تورونتو رابتورز مع ميلواكي بكس  1 / 1بعدما تغلب عليه في المباراة الثانية 106
 100 /كما تعادل لوس أنجليس كليبرز مع يوتا جاز  1 / 1إثر الفوز عليه .91 / 99

