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العبو األزرق يدعمون املطوع

العبو األزرق يدعمون بدر 
املطوع بعد حملة التشكيك
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فــي رســالــة مهمة وخــطــوة لدعم بــدر املطوع، 
جنم القادسية، قدم منتخب الكويت »لوحة وفاء« 
للخلوق املــطــوع، وحملت توقيع جميع أعضاء 

املنتخب خالل تدريب األزرق أول من أمس السبت.
يأتي ذلــك دعما للمطوع الــذي تعرض حلملة 
تشكيك خالل الفترة األخيرة، من قلة من اجلمهور 
بعد نهائي كأس ولي العهد، وهو ما رد عليه املطوع 
عبر تغريده بحسابه الشخصي مبوقع التواصل 

االجتماعي »تويتر«.
وانبري العديد من الرياضيني واملهتمني بالشأن 
الرياضي للدفاع عن بدر املطوع، الذي ميثل أحد 
أساطير كرة القدم الكويتية، بعطائه الكبير وجهده 
املميز. ورفض بدر املطوع، جنم القادسية، حملة 
التشكيك فيما يقدمه مع ناديه، في ظل وجود بعض 

األصوات التي تتحدث عن تخاذله أمام الكويت.

وحصد نــادي الكويت، كأس وليد العهد، بعد 
فـــوزه 2-1 على نظيره الــقــادســيــة، فــي نهائي 
البطولة الذي أقيم الثالثاء، على ستاد جابر األحمد 

الدولي.
وغرد بدر املطوع بعد خسارة نهائي كاس ولي 
العهد »احلمد الله على كل حال، هارد لك جلماهيرنا 
الوفية، وبإذن الله تتعوض في البطوالت القادمة«.
قبل أن يعود ويغرد من جديد بسبب الهجوم 
الــذي شنه البعض عليه عقب املباراة قائالاً »في 
اآلونة األخيرة في قلة غير مأسوف عليها صراحة، 
تشكك في مشاركاتي أمــام الكويت، لكن أنصار 

القادسية يعرفون من هو بدر املطوع«.
ــت على شخص  ــوه »لــأســف عمري مــا ردي ون
خارج امللعب، لكن التشكيك في العطاء للقادسية 

أمر غير مقبول«.

إدواردو يشكو الهالل السعودي أمام الفيفا
كشفت تقارير صحفية سعودية، 
ــس األحـــد، أن الــبــرازيــلــي كــارلــوس  أم
ــي دبــي  إدواردو، العـــب شــبــاب األهــل
اإلماراتي حاليا والهالل سابقا، يستعد 

لتقدمي شكوى ضد النادي السعودي.
ويطالب الالعب البرازيلي، إدارة 
الزعيم باحلصول على املكافأة املالية 
اخلاصة بلقب دوري كــأس محمد بن 

سلمان للمحترفني في املوسم املاضي.
ونقلت صحيفة »الــريــاضــيــة« عن 
محامي إدواردو، الــبــرازيــلــي برينو 
تنوري، قوله: »الهالل ذكر لنا بوضوح 
أن الالعب غير مشمول مبكافأة حتقيق 

لقب الدوري، رغم إبداء ُحسن النية«.
وأضــاف »استقبلنا رسالة صوتية 
مسجلة من املشرف على قطاع كرة القدم 
حينما غادر لالنضمام إلى شباب أهلي 
دبي، في أغسطس املاضي، طمأننا فيها 
على استحقاق كارلوس املكافأة البالغة 
150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف 
ريــال، لكن بعد رحيل موكلي، تغيرت 

لهجة النادي«.
ــارك إدواردو مع الهالل في 22  وش

مباراة بــالــدوري املوسم املاضي، قبل 
انتقاله إلى شباب األهلي اإلماراتي، ومت 
استئناف مسابقة الــدوري عقب فترة 
توقف طويلة بسبب فيروس كورونا 
املستجد، ليتوج الهالل باللقب في نهاية 

املوسم.
في املقابل، ردت اإلدارة القانونية 
بنادي الهالل في تصريحات للصحيفة 
ذاتها، عبر التأكيد على أن النادي محكوم 
بعقد إدواردو اإلحلاقي الذي مت متديده 
بعد فترة التوقف، والــذي ال يتضمن 
استحقاق الالعب مكافآت الفريق حال 

التتويج بلقب الدوري.
ـــذي وقعه  ــت أن الــعــقــد ال ــح وأوض
ــدم استحقاق أي  إدواردو، تضمن ع
مــكــافــأة إال فــي حــالــة ســريــان عالقته 
ــنــادي أثــنــاء حتقيق  التعاقدية مــع ال

البطولة.
ِوأشـــارت إلــى أن  الالعب انتقل إلى 
شباب األهلي في 16 أغسطس املاضي، 
وغادر إلى دبي، قبل حسم الفريق للقب 
ــدوري، حيث لم يشارك إدواردو في  ال

آخر 4 مباريات مع الهالل في املسابقة. البرازيلي كارلوس إدواردو

الوحدة اإلماراتي يتعاقد
مع السوري عمر خريبني

أعلن نادي الوحدة اإلماراتي لكرة القدم أمس 
األحد تعاقده مع الدولي السوري السابق عمر 
خريبني حتى 2023 بعد فك ارتباطه بالهالل 
ــدة فــي حسابه على  ــوح الــســعــودي. وذكـــر ال
تويتر أّن النادي اإلماراتي: »تعاقد مع احملترف 
الــســوري عمر خريبني ملــدة موسمني ونصف 
املــوســم«. وسيعود خريبني )27 عــامــااً( إلى 
الــدوري اإلماراتي بعدما سبق أن لعب للظفرة 

موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل إلى الهالل.

وكـــان الــهــالل أعــلــن اخلميس فــك ارتباطه 
بخرينبني قبل انتهاء عقده في يونيو 2021.

وفــاز خربني مع الهالل بالعديد من األلقاب 
احمللية وقــاده إلــى نهائي دوري أبطال آسيا 

.2017
ــّداف دوري  وحصل عــام 2017 على لقب ه
أبطال آسيا، وجــائــزة أفضل العــب في القارة 
ليصبح أول العب سوري يفوز بهذا اللقب، وأول 

العب غير سعودي يفوز باجلائزة مع الهالل.

عمر خريبني بقميص الوحدة اإلماراتي

النصر يحاول الوصول حلل مع 
الكوري كيم سو إلنهاء عقده

بــدأت إدارة النصر بالتحرك للتخص 
من الكوري كيم سو، العب الفريق، الذي 
يتواجد حاليا في بــالده لتلقي العالج، 
بعد أن تعرض لقطع كامل في وتر أكيلس 

)مؤخرة القدم(.
وأكد مصدر مسؤول بالنصر لكووورة، 
أن اإلدارة حتــاول الوصول حلل مع كيم 

من أجل إنهاء عقده.
وقال: »بدأت اإلدارة محادثاتها مع كيم 
من أجل الوصول حلل يرضى الطرفني، 
خصوصا أن الالعب يحتاج ملدة ما يقارب 

6 أشهر للتعافي من اإلصابة«.
وتابع: »سنحاول الوصول حلل ميكننا 
من تسجيل العب أجنبي عوضا عن كيم، 
حتى في حــال فشل الفريق على شهادة 

الكفاءة املالية«.
وكان كيم صاحب الـ28 عاما، قد انتقل 
إلــى النصر في سبتمبر العام املاضي، 
قادما من نادي جيونبك هيونداي الكوري، 

الكوري كيم سوبعقد ميتد ملوسمني.

اليبزيج يهدر فرصة جديدة 
لتصدر الدوري األملاني

أهدر اليبزيج فرصة التقدم لصدارة دوري الدرجة األولى 
األملاني لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه فولفسبورج 

السبت ليصبح على بعد نقطة واحدة من بايرن ميونخ املتصدر.
ومنح نوردي موكيلي التقدم للفريق الضيف، الذي كان يسعى 
لتعويض خسارته األسبوع املاضي أمام بوروسيا دورمتوند، 
بعد خمس دقائق لكن فوت فيجهورست أدرك التعادل في الدقيقة 

22 محرزا هدفه 11 هذا املوسم.
واصطدمت تسديدة ريناتو شتيفن من 18 مترا في فيلي 
أوربان لتغير اجتاهها وتستقر في شباك اليبزيج في الدقيقة 35.
لكن أوربـــان عــوض ذلــك بـــإدراك التعادل بعد تسع دقائق 
من االستراحة عندما تابع تسديدة أمــادو حيدارا املرتدة من 
ــال جوليان ناجلسمان مــدرب  احلـــارس كــون كاستيلس. وق
اليبزيج »التعادل نتيجة عادلة لكن أعتقد أننا أتيحت لنا أفضل 
الفرص للفوز. كان ميكننا تسجيل املزيد من األهداف. علينا قبول 

احلصول على نقطة واحدة«.

مسؤولو الرياضة األملانية 
يرفضون منحهم أولوية 

للحصول على لقاح كورونا
أكد كريستيان شيفرت رئيس رابطة الــدوري األملاني لكرة 
القدم وفرانك بومان رئيس رابطة الدوري األملاني لكرة اليد أنه 
ال يجب أن يحظى الالعبون احملترفون بأي تفضيل على اآلخرين 
فيما يتعلق باحلصول على اللقاح املضاد لفيروس »كورونا« 

املستجد.
ــال شيفرت فــي مقابلة نشرتها صحيفة »فرانكفورتر  وق
أجلمينه تسايتوجن« اليوم السبت: »أرى شخصيا أن هؤالء 
الرياضيني احملترفني ليسوا بني الفئات التي لها األولوية في 

التطعيم باللقاح«.
وأوضح شيفرت )51 عاما(: »في أملانيا، من وجهة نظري ، 
لن تسمع لرابطة تطالب بحصول العبيها احملترفني على اللقاح 

أوال«.
وقال بومان: »أوضحت رياضات احملترفني من البداية أنها 
ستجري عدة آالف من اختبارات الكشف عن كورونا، والتي 
حتتاجها منافسات أي لعبة لتستمر.. وحتى اآلن، لم يظهر أي 

استفسار بشأن حصول الرياضيني على اللقاح مبكرا«.
وزاد: »نحن هنا جزء من مجتمع ونقف في الصف«.

وفــي املقابل ، أكــد الكندي ريتشارد بــاون الرئيس السابق 
للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات )وادا( وعضو اللجنة 
األوملبية الدولية تأييده لفكرة منح الرياضيني أفضلية وأولوية 
فيما يتعلق باحلصول على لقاح كورونا بدعوى دعم إقامة دورة 

األلعاب األوملبية القادمة في طوكيو.
وأوضح باوند )78 عاما(، في تصريحات إلى »سكاي نيوز« 
، أن العدد الهزيل من جرعات اللقاح املطلوبة للرياضيني لن 

يستسبب في غضب عام.
ولكن ألفونس هورمان رئيس االحتــاد األملاني للرياضات 
األوملبية أكد رفضه ألي سياسة تفضيل أو أولوية للرياضيني 

بهذاالشأن.

رومينيجه: غوارديوال
ليس من محبي »واتساب«

كشف كــارل هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونخ، أن بيب جوارديوال، املدير 
الفني األسبق للفريق البافاري، 

ليس من محبي خدمة واتس آب.
وفي مقابلة مع صحيفة »بيلد آم 
زونتاج« األملانية الصادرة اليوم 
األحــد، قال رومينيجه » بيب وأنا 
نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل 
النصية القصيرة إس إم إس، فهو 

ليس من محبي واتس آب«.
وأضاف رومينيجه، أنه ال يزال 
يتواصل مع املدير الفني اإلسباني، 
حتى بعد رحيله منذ أكثر مــن 4 
ــاري  ــاف ــب ـــادي ال ـــن ـــــوام عـــن ال أع
وانتقاله لتدريب مانشستر سيتي 

اإلجنليزي.
وتــابــع رومــيــنــيــجــه: »نكتب 
لبعضنا البعض فــي عيد امليالد 
ورأس السنة، ونحن على اتصال 

منتظم ببعضنا البعض«.
ووصف رومينيجه جوارديوال، 
الذي يحتفل غدا اإلثنني بعيد ميالده 
اخلمسني، بأنه صديقه »فقد نشأت 

غوارديوالبيننا صداقة حقيقية«.

رابطة البوندسليجا تعترف بإمكانية إفالس األندية
استبعد كريستيان شيفيرت رئيس رابطة الدوري األملاني 

لكرة القدم، عودة اجلماهير إلى املدرجات هذا املوسم.
ــم يستبعد إمــكــانــيــة إفـــالس أنــديــة  لــكــن املـــســـؤول ل

بالبوندسليجا بفعل أزمة جائحة كورونا.
وقال شيفيرت لصحيفة »فرانكفورتر اجلمني سونتاج 
تسايتوجن« اليوم األحــد، إنــه كــان قــرارا صائبا أن يتم 
استئناف مباريات البوندسليجا خلف األبـــواب املغلقة 

)بدون جماهير(.
وأوضــح شيفيرت »النظام كان سينهار إذا استبعدنا 

مباريات األشباح )بدون جماهير( في البداية«.
وأضاف »اآلن املباريات ال زالت تقام بدون جماهير ألنه 
اخليار الوحيد الذي متت املوافقة عليه للمنافسات، وعلى 

األرجح سيستمر ذلك حتى نهاية املوسم«.
وأشــار شيفيرت إلى أنه في الوقت الــذي لم تفلس فيه 
األندية حتى اآلن فإنه »ال ميكن أن أستبعد إمكانية حدوث 

ذلك« على املدى البعيد.
وشدد رئيس رابطة الــدوري األملاني لم تكن »أولويتي 
الــقــصــوى أن تنجو جميع األنــديــة الـ36 املــشــاركــة في 
دوري الدرجتني األولــى والثانية بل أن تتخطى منظومة 

البوندسليجاالبوندسليجا ككل األزمة«.

البرازيل..العب يخرج من املباراة 
بسبب إصابته بفيروس كورونا

ــذي ينافس فــي دوري الــدرجــة الثانية  ــاي ال ــادي أف وجــد ن
البرازيلي لكرة الــقــدم، نفسه فــي موقف صعب حــني اضطر 
الستبدال أحــد العبيه خــالل استراحة الشوطني نتيجة تبني 

إصابته بفيروس كورونا املستجد بحسب ما أفاد.
وقال النادي إن موفدااً من االحتاد البرازيلي لكرة القدم أعلمه 
»في امللعب« بأن نتيجة الفحص الــذي خضع له العب وسطه 
فالديفيا للكشف عن »كوفيد19-« قبل اللقاء، جاءت »إيجابية«، 

ما اضطره إلى استبداله خالل استراحة الشوطني.
وأضاف النادي بأن الالعب »ال يعاني من أي عوارض ويحاول 
النادي اآلن تدبير عزله وعودته« الى فلوريانوبوليس، عاصمة 
واليــة سانتا كاتارينا جنوب البالد. وخضع ابن الـ26 عامااً 
لفحص قبل 72 ساعة من اللقاء ضد »سي س أ«  )csa( على ملعب 
»امللك بيليه« في ماسييو )شــرق البرازيل(، وجــاءت نتيجته 
سلبية، ثم خضع صباح السبت لفحص ثان حتضيرااً للمباراة 
املقررة الثالثاء ضد جوفنتود في فلوريانوبوليس، وجاءت 
النتيجة إيجابية هذه املرة. وأفاد رئيس أفاي فرانسيسكو جوزيه 
باتيستوتي أنه يقيم احتمالية املطالبة بإلغاء نتيجة اللقاء الذي 
انتهى بالتعادل 1-1، ألنه يعتبر أن هناك »تدخال خارجيااً« 

بسبب الكشف عن نتيجة الفحص في منتصف املباراة.


