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الدورة  28والتي ستجري في كرج ..

 31دولة تبدي استعدادها للمشاركة في املسابقات الدولية بـ«كأس فجر» لكرة الريشة
اعلنت  32دولة استعدادها للمشاركة
ف��ي الدورة  28ل��ـ«كأس فج��ر» الدولية
بك��رة الريش��ة ،والتي س��تجري في كرج
ه��ذا الع��ام بحل��ول الذك��رى االربعي��ن
لتأسيس الجمهورية االسالمية.
وستجري هذه البطولة في الفترة من
 4ش��باط ولغاي��ة الس��ابع من��ه ،وجوائ��ز
ه��ذه البطول��ة تق��در بح��دود  25دوالر
ف��ي نوع��ي المس��ابقة (ف��ردي وزوج��ي)
وبحض��ور العبين ايرانيي��ن واجانب من
 31دولة.
وباالضافة الى ايران البلد المضيف
فان الدول الـ 31التي اعلنت موافقتها
هي:
(اس��بانيا  -تايلن��د  -االردن  -الهن��د -
البرتغال  -بلغاريا  -جمهورية التشيك
 مولداف��ي  -فيتن��ام  -مالط��ا  -تركيا ماليزي��ا  -اندونيس��يا  -اذربيج��ان اوكراني��ا  -ميانم��ار  -س��نغافورة بولوني��ا  -هولن��دا  -لوكس��مبورغ -النمس��ا  -روس��يا  -الصين  -سريالنكا -
ارمينيا  -المجر  -باكس��تان  -استونيا
 -ايسلندا وموريس).

عن عمر ناهز الـ  69عام ًا ..

وفاة استاذ الشطرنج االيراني الدولي خسرو هرندي

توف��ي اس��تاذ الش��طرنج االيراني الدولي
خس��رو هرن��دي مس��اء االثني��ن ع��ن عم��ر
يناه��ز ال��ـ  69عام��ا ،ويع��د هرن��دي اس��تاذا
للعدي��د م��ن ابط��ال رياض��ة الش��طرنج في
ايران اليوم حيث تتلمذ الكثير على يديه.

وول��د هرن��دي ف��ي ع��ام  1950وتخ��رج من
كلية هندس��ة الكهرباء في جامعة شريف
بطه��ران وحص��ل على ش��هادة الماجس��تير
واصب��ح عض��وا ف��ي الهيئ��ة التدريس��ية في
الجامعة عام .1973
واس��تمر ف��ي عمل��ه بالهيئ��ة التدريس��ية
على مدى  27عاما لكنه طلب احالته على
التقاعد.
وعم��ل االس��تاذ هرن��دي ف��ي مج��ال
عام��ا وق��د ف��از
الش��طرنج ألكث��ر م��ن ً 50
مرتي��ن ببطول��ة الب�لاد كم��ا حص��ل عل��ى
لق��ب بطول��ة غ��رب آس��يا مرتي��ن (لم��دة 6
سنوات) .كان هرندي أول أستاذ دولي في
لعبة الش��طرنج االيراني��ة وفاز بهذا اللقب
الى جانب بطولة آسيا عام .1974

العراق يحقق فوزا مثيرا على فيتنام في كأس آسيا
حقق المنتخب العراقي فوزا بش��ق األنفس على نظيره الفيتنامي ( )2-3في المباراة التي
جمعتهما الثالثاء ،وذلك في مستهل مشواره في بطولة كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم.
وج��اء ه��دف الس��بق لفيتن��ام بـ «ني��ران صديقة» س��جله المداف��ع العراقي عل��ي فائز عطية
خطأ في مرماه ،في الدقيقة  24من زمن الشوط األول.
وأدرك المهاج��م العراق��ي مهن��د عل��ي كاظ��م التع��ادل لمنتخ��ب ب�لاده ،ف��ي الدقيق��ة ،35
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ،في الزاوية اليسرى.
ووضع المهاجم الفيتنامي كونغ فيونغ نغوين منتخب بالده في المقدمة مرة أخرى ،قبل

مدرب املنتخب االيراني :كأس آسيا ليست رحلة لالستجمام
أك��د البرتغال��ي كارل��وس كي��روش،
م��درب المنتخ��ب الوطن��ي االيران��ي أن ايران
اس��تحقت بج��دارة الف��وز عل��ى اليم��ن 0-5
اإلثني��ن ،ف��ي الجول��ة األولى م��ن المجموعة
الرابعة في كأس آسيا  2019في اإلمارات.
وق��ال كي��روش ،ف��ي تصريح��ات صحفي��ة،
العبي على األداء والنتيجة،
الثالثاء( :أهنئ
ّ
وأوج��ه تقدي��ري لمنتخ��ب اليم��ن ومدرب��ه،
حي��ث قدم��وا مس��توى جي��دا واس��تمروا
بمواصلة اللعب حتى النهاية).
واض��اف( :حاولن��ا من البداية ف��رض إيقاع
س��ريع ومحاول��ة إجب��ار اليمن على ارت��كاب األخطاء ،وهذا ما حدث بتس��جيلنا مبكرا ،ما
يمنحك الثقة والقدرة على التحكم بالمباراة).
وأض��اف كي��روش( :منتخ��ب فيتن��ام تط��ور بش��كل كبي��ر مؤخ��را ،وحق��ق نتائ��ج جيدة
منه��ا الف��وز بلق��ب بطول��ة منطق��ة آس��يان ،وهم يمتازون بس��رعة نق��ل الك��رة ،وبدأنا فع ً
ال
باالس��تعداد له��م) .وق��ال في الخت��ام( :المفاجآت ف��ي الجولة األولى تؤك��د أنه يجب أن
تلع��ب بجدي��ة وتصميم طوال الوقت من أجل تحقيق النتائج ،وهذه المفاجآت تؤكد أن
اللعب في كأس آسيا ليس رحلة استجمام بل إنها منافسة قوية).
ثالث دقائق من نهاية الوقت األصلي للشوط األول.
وأدرك العراق التعادل مرة أخرة عبر العبه همام طارق ،مع مرور ساعة من بداية اللقاء.
واقتن��ص المداف��ع العراق��ي عل��ي عدن��ان كاظ��م ه��دف الف��وز ألس��ود الرافدين ،ف��ي الوقت
القات��ل عندم��ا كان��ت المب��اراة تلفظ أنفاس��ها األخيرة على س��تاد مدينة زاي��د الرياضية في
أبوظبي باإلمارات.
وحصد العراق بذلك نقاط اللقاء الثالث ،ويحتل مركز الوصافة في المجموعة الرابعة،
بفارق األهداف خلف نظيره اإليراني ،الذي حقق فوزا عريضا على منافسه اليمني بخماسية
يوم االثنين.
وف��ي المب��اراة االخ��رى س��حق المنتخ��ب الس��عودي نظي��ره الكوري الش��مالي بأربع��ة اهداف
نظيفة.

اليوم  ..العالم يترقب ضربة البداية التاريخية ملونديال اليد

يُرفع الستار اليوم الخميس عن فعاليات النسخة الـ 26من بطوالت
كأس العال��م بك��رة الي��د ،الت��ي تس��تضيفها ألماني��ا ،والدنم��ارك
بالتنظيم المشترك فيما بينهما ،وبمشاركة  24منتخ ًبا.
ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على  4مجموعات بواقع
 6منتخب��ات ف��ي كل مجموع��ة؛ حي��ث تخ��وض ف��رق كل مجموع��ة
دوري من دور واحد فيما بينها لتحديد المراكز الستة.
مهما عما كان عليه
ويشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغيي ًرا ً
النظام في النس��خ الثالث الماضية حيث يعود نظام البطولة إلى ما
كان معمو ً
ال به في نسخة .2011
وتتأه��ل المنتخب��ات صاحب��ة المراك��ز الثالث��ة األول��ى ف��ي كل
مجموع��ة لل��دور الثاني ،بينم��ا تتأهل المنتخب��ات صاحبة المراكز
م��ن الراب��ع للس��ادس ،لمس��ابقة «كأس الرئي��س» عل��ى مراك��ز
«الترضية» من  13إلى .24
وتقس��م المنتخب��ات ال��ـ 12المتأهلة لل��دور الثاني إل��ى مجموعتين
بحيث تضم كل منها  6منتخبات ،على أن يتأهل صاحبا المركزين
األول والثاني ،من كل مجموعة إلى المربع الذهبي للبطولة.
ويترقب المنظمون وعش��اق اللعبة في كل مكان بالعالم ومسؤولو
االتح��اد الدول��ي للعب��ة حد ًث��ا تاريخ ًي��ا م��ع ضرب��ة البداي��ة ف��ي ه��ذه
النسخة.
فالمنتخ��ب األلمان��ي ،يخ��وض المب��اراة االفتتاحي��ة للبطولة أمام

فريق موحد من الكوريتين الشمالية والجنوبية ،لتكون المرة األولى
في التاريخ التي تشهد فيها البطولة فري ًقا موحدًا من الكوريتين.
ورغ��م أهمي��ة رس��الة الس�لام الت��ي تبعثه��ا ه��ذه المباراة بمش��اركة
الكوريتين في فريق واحد  ،يرغب العبو الكوريتين في تحقيق أفضل
نتيج��ة ممكن��ة ف��ي ه��ذه المب��اراة الصعب��ة أم��ام المنتخ��ب األلمان��ي
صاحب األرض.
كان االتحاد الدولي للعبة ،طرح فكرة مشاركة الكوريتين بفريق
موح��د ،ف��ي إطار الجه��ود المبذولة ل��رأب الصدع بي��ن الجارتين بعد
سنوات طويلة من النزاع.
وبدعم من اللجنة األولمبية الدولية ،وافقت الكوريتان على مقترح
االتح��اد الدول��ي ،لتب��دأ الدولت��ان مش��اركتهما بالبطول��ة بفري��ق
موح��د ف��ي مب��اراة اليوم بع��د نحو عام من مش��اركة فريق موحد من
الكوريتي��ن ً
أيضا في مس��ابقة هوكي الجليد س��يدات ب��دورة األلعاب
الشتوية في بيونج تشانج.
كان فري��ق موح��د من الكوريتين ،ش��ارك في بعض األحداث خالل
الفت��رة الماضي��ة ،وكان أبرزه��ا ف��ي دورة األلع��اب اآلس��يوية الت��ي
استضافتها جاكرتا في .2018
ومع وجود  4العبين على األقل من منتخب كوريا الشمالية طب ًقا
للمب��ادرة ،ق��رر االتحاد الدول��ي للعبة منح أفضلية اس��تثنائية لفريق
الكوريتي��ن ،وه��و أن تض��م قائم��ة الفري��ق بالموندي��ال  20الع ًب��ا بد ً
ال
من  16على أن يكون الالعبون األربعة من كوريا الش��مالية ،وكانت
أفض��ل نتيج��ة لكوري��ا الجنوبي��ة ،ف��ي بط��والت العال��م ه��ي المرك��ز
الثامن في .1997
وتأه��ل المنتخ��ب الك��وري بج��دارة إل��ى النس��ختين الماضيتي��ن
م��ن بط��والت العال��م ف��ي  ،2015و ،2017بينم��ا يش��ارك العب��و كوري��ا
الشمالية في البطولة للمرة األولى.
وتجمع الالعبون للمرة األولى في  22كانون أول/ديسمبر الماضي
بالعاصم��ة األلماني��ة برلين حيث يتدرب الالعبون منذ ذلك الحين
ف��ي برلي��ن التي يعتبرها االتحاد الدولي لكرة اليد أقرب ما يكون من
فكرة الوحدة.
وإذا تأه��ل المنتخ��ب الك��وري لل��دور الثان��ي بالبطول��ة ،س��يكون
نجاح��ا كبي��را للفري��ق خاص��ة وأن��ه يخ��وض فعالي��ات ال��دور األول
ضم��ن المجموعة األولى الت��ي تضم معه منتخبات ألمانيا ،وصربيا،
وروسيا ،والبرازيل ،وفرنسا ،وجميعها من المنتخبات الكبيرة.
وتعهد مس��ؤولو اللعبة في كوري��ا الجنوبية بمنح الفرصة لالعبي
كوري��ا الش��مالية ،ب��أن يتواج��د أحده��م عل��ى األق��ل ف��ي كل م��ن
مباريات الفريق بالبطولة.

لوب يفوز باملرحلة الثانية من رالي دكار
فاز الفرنس��ي سيباستيان لوب ،بطل العالم  9مرات
بالمرحلة الثانية من رالي دكار الثالثاء في صحراء
بيرو ،بينما احتل الجنوب أفريقي جينيل دي فيليرز،
ص��دارة الترتي��ب الع��ام م��ع فري��ق تويوت��ا .وتف��وق دي
فيلي��رز ،بط��ل رال��ي دكار ف��ي  2009عل��ى زميل��ه ف��ي
الفريق برنهارد تن برنكه ،بفارق  28ثانية.
وح��ل اإلس��باني ناني روم��ا ،في المرك��ز الثالث في
سيارة ميني متأخ ًرا بفارق  42ثانية ،عن الصدارة بعد
المرحل��ة الت��ي امت��دت لمس��افة  342كيلومت�� ًرا م��ن
بيسكو إلى سان خوان دي ماركونا.
وب��دأ ل��وب وه��و يحت��ل المرك��ز ال��ـ 13ف��ي الترتي��ب
خامس��ا متأخ��را بفارق دقيقة ،و 56ثانية
العام ،وأنهاه
ً
عن الصدارة ،لكن خبرته حسمت الفوز بالمرحلة بعد
ص��راع م��ع روم��ا ف��ي نهايتها .وقال الس��ائق الفرنس��ي
«ف��ي نهاي��ة المط��اف كان��ت اإلس��تراتيجية جي��دة
حي��ث كان م��ن المفي��د لن��ا أن نب��دأ خل��ف أصح��اب
الص��دارة رغ��م أنن��ا انطلقنا من مركز متأخر نس��بيا
ف��ي الترتي��ب الع��ام” .وأض��اف «كان س��باقا جي��دًا
(خاص��ة) م��ع ع��دم ارت��كاب أخط��اء كبي��رة .أعتقد أن
الس��رعة كان��ت جي��دة .ينتابني ش��عور جي��د ألنني لم
أخ��ض س��وى  100كيلومت��ر فق��ط من التج��ارب منذ
س��باق دكار الع��ام الماض��ي» .وأض��اف «لس��ت بنف��س
المستوى الذي كنت عليه العام الماضي ،لكن األمور
تس��ير جيدًا في الوقت الحالي» .كان القطري ناصر
العطي��ة ،ال��ذي يق��ود س��يارة تويوت��ا ،تص��در المرحل��ة
االفتتاحية ،لكنه تراجع للمركز الثامن في الترتيب
الع��ام متأخ�� ًرا بف��ارق  3دقائ��ق ونص��ف تقريب��ا عن دي
فيلي��رز المتصدر .واحتل اإلس��باني كارلوس س��اينز،
حام��ل اللق��ب ،المرك��ز الس��ادس ف��ي الترتي��ب الع��ام
بعدما خسر وق ًتا بسبب تعرضه لثقبين في اإلطارات.
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للمعسكر التدريبي القادم

استدعاء  17العب ًا ملنتخب ايران بكرة الصاالت

اس��تدعى م��درب المنتخ��ب الوطن��ي
االيراني بكرة الصاالت  17العباً وذلك
للحضور في المعسكر التدريبي القادم.
وأك��د ناظ��م الش��ريعة م��درب
المنتخ��ب ب��أن الفري��ق س��يدخل ثالث��ة
معس��كرات تدريبي��ة قب��ل التوج��ه ال��ى
صربيا وخوض لقاءين وديين معه.
ويس��تعد منتخب اي��ران بكرة الصاالت
لبطول��ة كأس العال��م ف��ي الفوتس��ال
والتي س��تجري منافس��اتها ف��ي ليتوانيا
ع��ام  ،2020وس��تجري منافس��ات بطول��ة
أم��م اس��يا للعب��ة ف��ي نف��س الس��نة ف��ي
تركمنس��تان .وضم��ت القائم��ة الت��ي

اعلنه��ا م��درب المنتخ��ب االيران��ي كل
م��ن( :مس��لم اوالد قب��ا  -س��عيد اش��ار
 عليرض��ا ج��وان  -س��عيد مومن��ي -مرتضى عزتي  -بهزاد عظيمي  -س��جاد
مسيحي  -مهرداد قنبر زاده  -ميثم خيام
 محس��ن محمد زاده  -سينا بركاس -م��راد ناظ��ري  -عل��ي رس��تمي  -مس��عود
محم��دي  -س��يد اب��و الفضل حس��يني -
طه نعمتي  -مهدي كريمي).
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان المنتخ��ب
االيران��ي س��يخوض مباراتي��ن وديتي��ن
ام��ام صربي��ا هن��اك ف��ي يوم��ي الثال��ث
والرابع من شباط القادم.

صالح يتوج بجائزة أفضل العب إفريقي للمرة الثانية
ُت��وج المص��ري محمد ص�لاح ،نجم
ليفرب��ول اإلنجلي��زي ،بجائ��زة الع��ب
الع��ام ف��ي أفريقي��ا لع��ام  ،2018خ�لال
حف��ل جوائ��ز االتح��اد األفريق��ي لك��رة
الق��دم «كاف» بالعاصم��ة الس��نغالية،
داكار.
وأعل��ن ال��كاف خ�لال حفل��ه الس��نوي،
الثالث��اء ،تتوي��ج الدول��ي المص��ري
بالجائزة للعام الثاني على التوالي.
وتف��وق صالح على زميله في ليفربول
السنغالي ساديو ماني ،والجابوني بيير
إيميري��ك أوباميان��ج ،مهاجم آرس��نال،
بعدما حصد أعلى نسبة من األصوات.
ج��اء تتوي��ج الع��ب روم��ا الس��ابق،
بالجائ��زة بعدم��ا ق��دم مس��تويات رائع��ة
عل��ى م��دار الع��ام المنصرم ،الذي ش��هد
ف��وزه بلق��ب ه��داف ال��دوري اإلنجليزي
الممتاز برصيد  32هد ًفا.
واس��تطاع المل��ك المص��ري ،كم��ا
تلقب��ه جماهي��ر الري��دز ،قي��ادة فريق��ه
للوص��ول للمب��اراة النهائي��ة ل��دوري
أبط��ال أوروب��ا ،قب��ل الخس��ارة عل��ى ي��د
ريال مدريد اإلسباني (.)1-3
وأصب��ح ص�لاح ،راب��ع الع��ب يف��وز
بالجائ��زة مرتي��ن متتاليتي��ن بع��د
اإليف��واري ياي��ا توري��ه ،والكاميرون��ي
صامويل إيتو ،والسنغالي الحاج ضيوف.

وفيما يلي الفائزون بجوائز الكاف:
 أفض��ل العب��ة ه��ي الجن��وب إفريقيةثيمبي جاتالنا.
 التشكيلة المثالية في إفريقيا:حراسة المرمى :دينيس أونيانجو.
خط الدفاع :س��يرج أوريه  -بنعطية -
إريك بايلي  -كوليبالي.
خط الوسط :بارتي  -كايتا  -محرز.
خ��ط الهجوم :محمد صالح  -ماني -
أوباميانج.
 المغرب��ي أش��رف حكيم��ي الع��ببوروس��يا دورتمون��د يف��وز بجائزة أفضل
العب شاب.
 جائ��زة أفض��ل اتح��اد وطن��ي م��ننصي��ب االتح��اد المغرب��ي ،ويتس��لمها
فوزي لقجع رئيس االتحاد.
 أفض��ل مدرب لمنتخبات الرجال هوهيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب.
 أفض��ل م��درب لمنتخب��ات الس��يداته��ي ديزي��ري إيلي��س م��درب منتخ��ب
جنوب إفريقيا.
 منتخ��ب موريتاني��ا يحص��د جائ��زةأفضل منتخب للرجال.
 منتخ��ب نيجيري��ا يف��وز بجائ��زةأفضل منتخب إفريقي للسيدات.
 رئي��س الس��نغال يتس��لم الجائ��زةالبالتينية.

وبارتي ُتجهز على هاليب في  87دقيقة

دي مينار إلى ربع نهائي بطولة سيدني للتنس
تأهل الشاب األسترالي أليكس
دي مين��ار ،إلى رب��ع نهائي بطولة
س��يدني للتن��س ،بف��وزه عل��ى
األمريكي ريلي أوبيلكا.
وف��از دي مين��ار ،المرش��ح
الخامس للق��ب ،بواقع  4-6و6-7
( ،)5-7ف��ي المب��اراة الت��ي تأجلت
إلى يوم األربعاء ،بسبب األمطار.
وس��يواجه دي مين��ار ،المصن��ف
ال��ـ 29عالمي��ا ،ف��ي ال��دور الق��ادم،
مواطن��ه ج��وردان تومس��ون الذي
يحت��ل المرتبة  72ف��ي التصنيف
العالمي ،والذي تغلب بدوره على
الياباني ت��ارو دانيال بنتيجة 6-3
و )5-7( 6-7و.0-6
من جهة أخرى خس��رت سيمونا
هاليب ،المصنفة األولى عالم ًيا،
أمام آشلي بارتي ،في الدور الثاني
لبطولة س��يدني الدولي��ة للتنس
األربعاء.
وتلق��ت هالي��ب ،الت��ي كان��ت
تخ��وض أول بطول��ة له��ا من��ذ عودته��ا م��ن إصاب��ة بالظه��ر أنه��ت موس��مها مبك�� ًرا
بـ ،2018الهزيمة بنتيجة ( ،)4-6و( )4-6في  87دقيقة؛ لتتعرض آمالها في استراليا
المفتوحة للطمة كبرى.
عام��ا ،المصنف��ة  15عالم ًيا ،في اس��تغالل  4من 7
ونجح��ت األس��ترالية بارت��يً 22 ،
فرص لكسر إرسال منافستها لتحقق أول انتصار لها على مصنفة أولى عالم ًيا.

توتنهام يحسم ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي
مهما على تشيلس��ي بنتيجة  ،0-1في ذهاب
اس��تطاع فريق توتنهام أن يحقق فو ًزا ً
نص��ف نهائ��ي كأس الرابط��ة اإلنجلي��زي في مباراتهما مس��اء الثالث��اء على ملعب
ويمبلي.
وتمك��ن ه��اري كين من إحراز ه��دف المباراة الوحيد في الدقيقة  26من ضربة
ج��زاء ،بع��د االحت��كام لتقني��ة الفيدي��و ،ليتأج��ل الحس��م ف��ي مب��اراة الع��ودة على
ملعب ستامفورد بريدج.

