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األوملبي اآلسيوي ميول إنشاء  5مراكز طبية فلسطينية

منتخب فلسطني يستضيف الكويت في لقاء ودي
لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح
وأع��ض��اء االحت��اد على استضافة منتخب
ب�لاده وإقامة مباراة ودي��ة بني املنتخبني
الشقيقني .وأش����اد ب��ح��ف��اوة االستقبال
واجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها االحت���اد الكويتي
إلقامة هذا اللقاء الذي استفاد منه منتخبي
البلدين الشقيقني .من جانبه ،أكد الشيخ
أحمد اليوسف الصباح أن هذا االتفاق يعد
تأكيدا على استمرار التعاون والتنسيق
بني االحت��ادي��ن .ولفت الصباح إل��ى إقامة
هذا اللقاء الودي في القدس يعد تأكيدا على
دع��م الكويت حلقوق الشعب الفلسطيني
مب��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ع��ل��ى أرض����ه وب�ين
جماهيره اسوة بشعوب العالم أجمع.
وك��ان املنتخب الكويتي التقى نظيره
الفلسطيني يوم اإلثنني املاضي في مواجهة
ودية انتهت بفوز (الفدائي) بهدف دون رد.
,بحث ال��ل��واء جبريل ال��رج��وب الشيخ
أحمد الفهد الصباح ،آليات تعزيز التعاون،
وإمكانية توفير الدعم من قبل املجلس،
لتطوير االحتادات الرياضية الفلسطينية.
ومت خ�لال اللقاء ،ال��ذي حضره حسني
املسلم ،مدير عام املجلس األوملبي اآلسيوي،
املوافقة على مقترح مشروع قدمه اللواء

أعلن ال��ل��واء جبريل ال��رج��وب ،رئيس
االحت��اد الفلسطيني لكرة القدم ،ونظيره
الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح،
األربعاء ،عن اتفاق بني االحتادين على إقامة
مباراة ودية ثانية بني املنتخبني في القدس،
على أن يتم حتديد موعدها الحقا ً.
وأش����ار رئ��ي��س االحت����اد الفلسطيني
الرجوب إلى أن املباراة الودية تشكل تأكيدا ً
على عمق العالقات األخ��وي��ة التي تربط
الكويت وفلسطني.
واع��ت��ب��ر أن م��واف��ق��ة االحت���اد الكويتي
على إقامة مباراة ودية ثانية في فلسطني
يعد توثيقاً للموقف الكويتي الداعم دوماً
لفلسطني وح��ق��ه��ا ف��ي ت��ط��وي��ر ال��ري��اض��ة
وإقامة األنشطة الرياضية على أرضها دون
معوقات.
وأكد الرجوب أن االحتاد سيضمن دخول
كافة أعضاء الوفد الكويتي إل��ى فلسطني
دون معوقات.
وثمن رئيس االحتاد الفلسطيني املوقف
الكويتي الذي يعبر عن صدق انتماء الكويت
قياد ًة وشعباً ومؤسسات لقضية فلسطني
العادلة.
ووج��ه الشكر لرئيس االحت��اد الكويتي

ال��رج��وب ،لتجهيز خمسة م��راك��ز طبية
رياضية في فلسطني.
وب��ح��ث ال��رج��وب م��ع رئ��ي��س املجلس،
إمكانية تدريب وتطوير الكوادر الرياضية،
إض���اف��� ًة ل��ت��وف��ي��ر ال��دع��م ل��ب��ن��اء املنشآت
الرياضية .ووجه الرجوب الشكر للمجلس
اآلسيوي ،ورئيسه الشيخ الصباح ،على
هذا الدعم ال��ذي سيحدث نقلة نوعية ،في
قطاع الطب الرياضي بفلسطني.
كما مت االتفاق على عقد اجتماع اجلمعية
العمومية ،للجنة األوملبية الفلسطينية ،يوم
 13مارس القادم.
وذل���ك ب��ح��ض��ور ممثلني ع��ن املجلس،
ومندوبني عن االحت��اد الرياضي للتضامن
اإلس�لام��ي ،واللجنة األومل��ب��ي��ة الدولية،
حيث سيتم خ�لال تواجدهم في فلسطني،
وضع حجر األساس ملبنى اللجنة األوملبية
الفلسطينية ،في القدس.
من جانبه ،أكد الشيخ الصباح استعداد
املجلس لتقدمي كل الدعم ال�لازم لفلسطني،
لتطوير كل األلعاب اجلماعية والفردية،
ب��إرس��ال اخل��ب��راء وامل��درب�ين لعقد دورات
ومعسكرات داخلية ،أو استضافة الالعبني
في معسكرات خارجية.

جانب من اجتماع الشيخ أحمد اليوسف مع الوفد الفلسطيني

ريال مدريد يودّع كأس إسبانيا بسقوطه أمام فريق مغمور
ودّع ريال مدريد مسابقة كأس ملك
إسبانيا م��ن ال���دور  32بعد هزميته
املفاجئة أمام ألكويانو املنتمي للدرجة
الثالثة بعد التمديد األربعاء.
ومنح البرازيلي إيدر ميليتاو التقدم
لريال مدريد بعد متريرة عرضية من
مواطنه مارسيلو في نهاية الشوط
األول ،لكن البديل خوسيه سولبيس
أدرك التعادل لصاحب األرض قبل عشر
دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان للوقت
اإلضافي.
وطُ رد رامون لوبيز العب ألكويانو
ف��ي الدقيقة  110بعد حصوله على
اإلنذار الثاني وبعد ذلك بخمس دقائق
خطف خوانان الفوز لصاحب األرض.
وأراح امل��درب الفرنسي زين الدين
زي��دان العديد من عناصره األساسية
ول��م يكن ضمن التشكيلة األساسية
سوى البرازيلي كاسيميرو ولوكاس
فاسكيس ،حيث منح الفرصة اليسكو
ومارسيلو واالوروغوياني فيديريكو
فالفيردي وال��ب��رازي��ل��ي فينيسيوس
ج��ون��ي��ور ق��ب��ل أن ي��دف��ع مب��واط��ن��ه
ك��رمي بنزمية ف��ي الدقيقة  67مكان
الدومينيكاني ماريانو دياس ،وماركو

لقطة من مباراة ريال مدريد وألكويانو املنتمي للدرجة الثالثة

أسينسيو مكان فينيسيوس في الدقيقة
 90دون جدوى.
كما أش��رك زي���دان البلجيكي إدي��ن
ه����ازار واألمل���ان���ي ط��ون��ي ك���روس في
الدقيقة  98دون أن يتفادى اخلروج من

املسابقة ،ويفشل في الفوز في مبارياته
الثالث األخيرة في مختلف املسابقات.
وف���ي م��ب��اراة ث��ان��ي��ة ،ح��ج��ز ري��ال
سوسييداد بطاقته ال��ى دور الـ16
بفوزه على مضيفه قرطبة من الدرجة

الثالثة بثنائية ملهاجمه البرازيلي
ويليان جوزيه في الدقيقتني  57و.84
من جهته أ ّك��د الفرنسي زي��ن الدين
زي���دان م��درب ري��ال م��دري��د اإلسباني
أنه ال ي��زال يحظى بثقة العبيه ،برغم

اخلروج احملرج أمام فريق من الدرجة
الثالثة .وعمّا إذا ك��ان ال ي��زال يحظى
بدعم الالعبني ،ق��ال «زي���زو»« :نعم،
أعتقد ذل��ك ،يجب أن تطرحوا السؤال
عليهم .لقد قمنا بأشياء جميلة هذا
امل��وس��م ،باستثناء امل��ب��اري��ات األرب��ع
األخ��ي��رة» .ت��اب��ع «لدينا اآلن الليغا
(ال��دوري) ودوري األبطال (اوروب��ا)
وعلينا العمل .وعما إذا كانت رسائلي
تصلهم ،عليكم أن تسألوهم ،ال ميكنني
االجابة على ذلك».
وأراح زي��دان العديد من عناصره
االساسية ول��م يكن ضمن التشكيلة
االساسية سوى البرازيلي كاسيميرو
ولوكاس فاسكيس ،حيث منح الفرصة
اليسكو ومارسيلو واالوروغ��وي��ان��ي
فيديريكو ف��ال��ف��ي��ردي وال��ب��رازي��ل��ي
فينيسيوس جونيور ،قبل أن يدفع
مبواطنه كرمي بنزمية في الدقيقة 67
مكان الدومينيكاني ماريانو دي��اس،
وماركو أسنسيو مكان فينيسيوس في
الدقيقة  90دون جدوى.
كما أش��رك زي���دان البلجيكي إدي��ن
ه����ازار واألمل���ان���ي ط��ون��ي ك���روس في
الدقيقة .98

امللكي يسعى للتعويض وبرشلونة
يستهدف تصحيح املسار
يتحتم على نادي ريال مدريد بقيادة
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان نفض
الغبار عن نفسه بعد اخلروج املفاجئ
من الدور  32لكأس ملك إسبانيا على يد
ديبورتيفو ألكويانو املنافس بالدرجة
الثالثة.
وب��داي��ة تصحيح املسار ينبغي أن
تكون من خ�لال املواجهة التي جتمع
ال��ن��ادي امللكي مبضيفه أالف��ي��س غدا
السبت ف��ي امل��رح��ل��ة  20م��ن ال���دوري
اإلسباني.
وخسر الريال على يد ألكويانو -2

 1بعد التمديد لوقت إض��اف��ي مساء
األرب��ع��اء في أعقاب اخلسارة على يد
أتلتيك بيلباو في املربع الذهبي لكأس
السوبر اإلسباني.
وتعرض زيدان حلملة تشكيك لكنه
سبق وأن جت��اوز مثل ه��ذه األم��ور من
قبل .واعترف زي��دان مبسؤوليته عن
التوديع املبكر لكأس ملك إسبانيا ،أمام
فريق من الدرجة الثالثة ،وق��ال« :هذه
ليست إهانة ،هذه األمور حتدث وعليك
أن تتحمل املسؤولية».
وأضاف« :إنه يوم آخر مؤلم بالفعل،

ألننا ال نحب اخل��س��ارة ،لكن لن يجن
جنوننا بِشأن ذلك».
وأشار« :عندما تخسر يتحدث الناس
حول منصبك ،أحتمل كل اللوم ...أحتلى
بالهدوء ،وسنرى ما سيحدث في األيام
املقبلة».
ويعاني الريال من مشكلة حقيقية
على مستوى الهجوم إذ فاز مرة واحدة
فقط في آخر  5مباريات على مستوى
جميع املسابقات.
وانتهت آخر مباراة للفريق بالدوري
اإلس��ب��ان��ي ب��ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ي مع

جانب من تدريبات برشلونة

أوساسونا املتعثر وهي النتيجة التي
أسهم فيها بشكل كبير حالة الطقس
وتساقط الثلوج.
ال��ف��وز على أالف��ي��س صاحب املركز

 17ستساعد على تقليص الفجوة مع
أتلتيكو مدريد املتصدر الذي يلتقي مع
ضيفه فالنسيا يوم األحد ،وبوسعه أن
يوسع الفارق لـ  7نقاط وله مباراة أقل.

مدافع بوروسيا دورمتوند
الفرجاني يعزز صفوف
املنتخب التونسي
أعلن االحت��اد التونسي لكرة القدم أهلية املدافع الشاب
رمزي الفرجاني حلمل ألوانه في املستقبل ،بعد نيل موافقة
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال االحتاد في بيان «بعد موافقة الالعب وطلب اجلامعة،
االحتاد الدولي يوافق على التأهيل الرسمي لرمزي الفرجاني
للعب للمنتخب الوطني».
وكان الفرجاني املزدوج اجلنسية واملولود عام  2001قد
شارك سابقا ً مع الفئات العمرية ملنتخب أملانيا.
وتابع االحتاد التونسي «يشغل الفرجاني خطة (مركز)
قلب دف��اع .وتكوّن في فريق كايزرسالوترن قبل االلتحاق
بفريق بوروسيا دورمتوند ،وتدرج بني مختلف األصناف في
هذا الفريق .فمرحبا ً به في املنتخب الوطني».
وكان الفرجاني توّج ببطولة أملانيا مع دورمتوند في فئتي
دون  17سنة ودون  19سنة.
وعبر الفرجاني عن فخره بتلك اخلطوة «صحيح أنني
ال أتكلم العربية ،لكن ميكن أن نتفاهم باإلنكليزية أو
الفرنسية».

آشلي بارتي «األولى عاملي ًا»
تعود للمالعب بعد غياب طويل
ستخوض األسترالية آشلي بارتي ،املصنفة أولى عاملياً،
أوّ ل مشاركة رسمية لها في دورة ب��ارزة منذ نحو ع��ام من
خالل مشاركتها في دورة أدياليد األسترالية االستعراضية،
مبشاركة عدد كبير من جنمات كرة املضرب.
واحتفظت بارتي بصدارة تصنيف الالعبات احملترفات
على الرغم من عدم مشاركتها بأي دورة منذ فبراير عام ،2020
وستشارك إلى جانبها في هذه ال��دورة النجمات األميركية
سيرينا وليامس واليابانية ن��اوم��ي أوس��اك��ا والرومانية
سيمونا هاليب.
وقالت بارتي للموقع الرسمي لالحتاد االسترالي لكرة
املضرب «أتطلع قدماً خلوض أول مبارياتي في موسم 2021
في أدياليد».
وخاضت بارتي آخر مباراة رسمية لها عندما خسرت أمام
التشيكية بترا كفيتوقا في نصف نهائي دورة الدوحة في
فبراير املاضي.
وتقام دورة أدياليد في يوم واحد وتتضمن أربع مباريات
أم���ام ع��دد م��ح��دود م��ن اجل��م��اه��ي��ر ،وه��ي ت��أت��ي ضمن إط��ار
االستعدادات خلوض بطولة أستراليا املفتوحة التي ستنطلق
في الثامن من فبراير املقبل ،بعد أن أرجئت لفترة ثالثة أسابيع
بسبب تداعيات فيروس كورونا املستجد.

كافالييرز يبعثر أوراق بروكلني نتس في الـ «»NBA
أفسد كليفالند كافالييرز بداية الثالثي
الكبير في صفوف بروكلني نتس واملؤلف
من جيمس ه��اردن وكيفن دوران��ت وكايري
ايرفينغ بالفوز عليه  135 – 147بعد التمديد
م��رت�ين ضمن دوري ك��رة السلة االميركي
للمحترفني ال��ذي شهد املزيد من املباريات
املؤجلة ليرتفع العدد هذا املوسم إلى .17
وسقط نتس على الرغم من تألق الثالثي
ال��ذي ك��ان يلعب للمرة األول��ى سوياَ ،حيث
جنح ه��اردن في «تريبل دب��ل» مع  21نقطة
و 12مت��ري��رة حاسمة و 10متابعات ،في
حني اض��اف دوران��ت  38نقطة و 12متابعة
وايرفينغ  37نقطة ،لكن ذلك لم يكن كافياَ
ألن كولني سكستون خطف األض���واء منهم
بتسجيله أع��ل��ى نسبة ف��ي امل��ب��اراة م��ع 42
نقطة بينها  15في الوقت اإلضافي الثاني
ليقود كافالييرز إلى الفوز .وجنح  7العبني

في صفوف الفائز في تخطي حاجز العشر
النقاط.
وتخطى سكستون بالتالي رقمه القياسي
الشخصي السابق مع  41نقطة سجلها في
سلة بوسطن سلتيكس في مارس عام .2020
وضرب سكستون بقوة في الوقت االضافي
الثاني حيث افتتحه برمية ح��رة وأخ��رى
ثالثية مانحاَ التقدم لفريقه قبل أن يسجل
ثالثيته اخلامسة في املباراة قبل نهاية املباراة
بدقيقة و 29ثانية ليحسم النتيجة نهائياً في
صالح فريقه.
وساهم االحتياطيان التركي شيدي عثمان
وت��وري��ن برينس في ف��وز كافالييرز أيضاَ
بتسجيلهما  25و 17نقطة تواليا َ.
وغاب إيرفينغ عن سبع مباريات لفريقه
وغرمته رابطة ال��دوري بدفه مبلغ مقداره
 50ألف دوالر خلرقه السالمة في ما يتعلق

بجائحة كوفيد -19حيث أظهر شريط فيديو
مشاركته في حفل عيد ميالد عائلي من دون
أن يرتدي الكمامة ،لكن فريقه لم يتأثر بغيابه
بفوزه في خمس من هذه املباريات.
وقال إيرفينغ «ال شك لدي بأننا سنعيش
أمسيات جيدة ف��ي املستقبل لكن ذل��ك مير
عبر التكاتف والتضحيات من أجل مصلحة
الفريق .يجب نسيان هذه املباريات والتطلع
إلى األمام».
وتغلب داالس مافريكس على إنديانا
بايسرز  112-124بفضل  27نقطة و13
متابعة لالتفي كريستابس بورزينغيس
و 22نقطة لتري ب��ورك .وجنح السلوفيني
لوكا دونتشيتش في حتقيق «تريبل دبل»
للمرة الثالثني في مسيرته مع  13نقطة و12
متابعة ومثلها متريرات حاسمة.
وقاد النجم الكاميروني جويل إمبييد فريقه

فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الى فوز الفت على
بوسطن سلتيكس  109-117بتسجيله 42
نقطة و 10متابعات .وفي مباريات أخرى،
ف��از فينيكس صنز على هيوسنت روكتس
 ،103-109وأتالنتا هوكس على ديترويت
بيستونز  115-123بعد التمديد ،وميامي
هيت على ت��ورون��ت��وراب��ت��ورز ،102-111
ول��وس أجنليس كليبرز على ساكرامنتو
كينغز  ،96-115وأورالن����دو ماجيك على
مينيسوتا متبروولفز .96-97
وأعلنت رابطة دوري كرة السلة عن تأجيل
مباراتني جديدتني بسبب تداعيات فيروس
كورونا املستجد ،واحدة كانت مقررة األربعاء
بني بورتالند ترايل باليزرز وممفيس غريزليز
بسبب وج���ود ح���االت كثيرة ايجابية في
صفوف األخير ،والثانية مقررة اجلمعة بني
ميلووكي باكس وواشنطن ويزاردز.

لقطة من مباراة كليفالند كافالييرز وبروكلني نتس

