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القادسية يطالب »احتاد 
الكرة« باملستحقات املتأخرة

ثّمنت إدارة ن��ادي القادسية، ق��رار 
االحت��اد الكويتي لكرة القدم، بإسقاط 
ديون األندية املستحقة لالحتاد، وكذلك 

رسوم املشاركة في املوسم املقبل.
ورغم تصدر امللكي قائمة املستفيدين 
م��ن »إس��ق��اط ل��ل��دي��ون«، إال أن��ه طالب 
االحت���اد ب��س��داد دي��ون��ه امل��ت��أخ��رة لدى 

النادي.
واستعرض بيان القادسية، الديون 

املطلوب م��ن االحت���اد س��داده��ا، والتي 
تتضمن نحو 65 ألف دوالر، قيمة فروق 
مكافأة حصول األصفر على املركز الثاني 

في الدوري موسم 2018-2017.
كما طالب مبستحقاته من حصيلة 
النقل التلفزيوني ملباريات الفريق في 
كافة املسابقات التي ينظمها االحتاد، إلى 
جانب مستحقاته نظير استضافة صالة 
ال��ن��ادي مباريات مسابقة السن العام 

لكرة الصاالت.
وأض��اف البيان: »هناك مبلغ يصل 
إلى 33 ألف دوالر، نظير السماح بوضع 
إعالنات الراعي الرسمي ملباريات السن 

العام للصاالت على صالة النادي«.
وطالب النادي بكشف حساب للديون 
التي مت اإلعالن عن إسقاطها، إلى جانب 
كشف حساب ملستحقات ال��ن��ادي لدي 

االحتاد الكويتي لكرة القدماالحتاد مع سدادها كاملة.

تياجو الكانتارا
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رودجرز غير قلق بشأن »صيام« فاردي عن التهديف
أك��د اإلي��رل��ن��دي الشمالي ب��ران��دن 
رودج���رز م��درب فريق ليستر سيتي 
اجلمعة، أن��ه غير قلق ب��ش��أن صيام 
جنمه جيمي ف��اردي عن التهديف في 
ال��دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
ف��ي إط��ار سعيه للفوز بأحد املقاعد 
األرب��ع��ة امل��ؤه��ل��ة إل��ى دوري أبطال 

أوروبا في املوسم املقبل.
وقال رودجرز للصحافيني ردا على 
سؤال حول ما إذا كان قلقا بشأن عدم 
تسجيل فاردي األهداف عشية املباراة 
م��ع كريستال ب���االس ضمن املرحلة 
الثالثة والثالثني »ال، أعتقد أن موهبة 
جيمي ليست موضع شك وقدرته على 
تسجيل األهداف موجودة طوال الفترة 
التي كنت فيها هنا. أعتقد أنه سينتهز 
الفرص عند احلصول عليها، وأعتقد 
أنه لم يحصل على الكثير منها خالل 

هذه املباريات ».
وال ي���زال ف���اردي يتصدر ترتيب 
الهدافني برصيد 19 هدفا، بالتساوي 
مع الغابوني بيار إمييريك أوباميانغ 
مهاجم أرسنال، علما أن جنم منتخب 
إنكلترا لم يسجل أي هدف في املباريات 
الثالث التي لعبها فريقه منذ استئناف 
البطولة في يونيو املاضي، بعد أكثر من 

ثالثة أشهر على تعليق البطولة نتيجة 
تفشي فيروس كورونا املستجد.

وك��ان آخر هدف لفاردي البالغ من 
العمر 33 عاما في املباراة األخيرة قبل 
تعليق املنافسات ضد أستون فيال )4-

0( في التاسع من مارس املاضي، حني 
سجل هدفني.

وتوقف رصيد فاردي التهديفي في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز عند 99 هدفا، 
وبات على بعد خطوة من هدفه املئوي 

وع��ن ه��ذا األم��ر حت��دث رودج��رز قائال 
»عندما تدنو م��ن حتقيق أم��ر ه��ام قد 
حتتاج إلى وقت أطول لتحقيقه، لكنه 
ال يزال محفزا حقيقيا والعبا مهما جدا 

بالنسبة لنا«.
وتعادل ليستر سيتي في مباراتني 
مع واتفورد )1-1(، وبرايتون )صفر-
صفر(، وخسر أمام إيفرتون )2-1(، 
منذ عودة املنافسات ليضيف نقطتني 
فقط إلى رصيده ما بات يهدد مركزه 

الثالث على جدول الترتيب.
ومي��ل��ك ليستر 55 نقطة، متقدما 
ب��ف��ارق نقطة واح���دة على تشيلسي 
ال���راب���ع )54 ن��ق��ط��ة( و3 ن��ق��اط عن 
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون 

)لكل منهما 52 نقطة(.
وأوض�����ح رودج�����رز أن���ه ل���م يكن 
لديه أي حتفظات حول اقامة املباراة 
ضد كريستال ب��االس على الرغم من 
إجراءات اإلغالق التام التي أعيد فرضها 

على املدن الواقعة في وسط انكلترا.
وقال »إننا في فقاعة هنا فيما يتعلق 
مبنشأتنا التدريبية، ومن الواضح أن 
املباريات تخضع الختبارات منتظمة، 
وم���ن ث��م ل��م يتغير ش���يء ع��ل��ى ه��ذه 

اجلبهة«.

جيمي فاردي

رومنيجه: الكانتارا يرغب 
في الرحيل عن بايرن 

بحثا عن حتديات جديدة
قال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن 

ميونيخ إن العب الوسط اإلسباني تياجو الكانتارا يرغب 
في مغادرة بطل دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم 

في نهاية املوسم بحثا عن حتديات جديدة.
وانضم الالعب البالغ من العمر 29 عاما إلى بايرن في 
2013 من برشلونة مقابل 25 مليون يورو )28.12 مليون 

دوالر( ولعب من وقتها 230 م��ب��اراة وف��از بسبعة ألقاب 
للدوري األملاني.

وأبلغ رومنيجه صحيفة بيلد في مقابلة نشرت، ”إنه شخص 
رائ��ع داخ��ل وخ��ارج امللعب. تفاوضنا معه بجدية ونفذنا كل 

رغباته لكن يبدو أن��ه يرغب اآلن ف��ي البحث ع��ن حتديات 
جديدة“. وينتهي عقد تياجو مع بايرن املوسم املقبل وقال 
رومنيجه إن النادي ال يوجد أمامه أي خيار سوى بيع الالعب 

حيث ال يرغب في تركه دون احلصول على مقابل مالي.
وأضاف ”ال نريد أن نفقد أي العب دون مقابل العام 

املقبل“. وعبر هانز فليك مدرب بايرن في وقت 
سابق يوم اجلمعة عن أمله في استمرار 

تياجو مع الفريق.
وربطت تكهنات وسائل إعالم الالعب 

باحتمال االنتقال إلى ليفربول.

موراتا يقود أتلتيكو مدريد لضرب مايوركا بثالثية في الليغا
حقق أتلتيكو مدريد انتصارا مهما 
بثالثية نظيفة على ضيفه ريال مايوركا 
على ملعب وان��دا ميتروبوليتانو، في 
افتتاح اجلولة ال�34 من دوري الدرجة 

األولى اإلسباني لكرة القدم.
تقدم موراتا بالهدف األول من ركلة 
جزاء )ق29( حصل عليها بنفسه، وكرر 
ما فعله دييجو كوستا أمام برشلونة، 
حيث أه��در الركلة بعد تألق من بيبي 
ريينا، لكن احلكم قام بإعادة الركلة بعد 
العودة لتقنية الفار، ليسجلها املهاجم 

اإلسباني هذه املرة.
وعاد موراتا لتسجيل الهدف الثاني 
ل��ل��ف��ري��ق امل���دري���دي )ق45+4( بعد 
تسلمه لكرة ذكية من زميله ماركوس 

يورينتي.
وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة 
على وضعها حتى الدقيقة 79 حينما 
أض��اف كوكي الهدف الثالث ألصحاب 
األرض م��ن تسديدة قوية اصطدمت 
بأحد مدافعي مايوركا قبل أن تواصل 

مسيرتها نحو الشباك.
وب����دا خ���الل امل���ب���اراة أن مهاجم 
الروخيبالنكوس، البرتغالي ج��واو 
فيلكس، لم يصل بعد ألفضل مستوياته، 

حيث أهدر أكثر من فرصة لهز الشباك.
ف��ي ح��ني سنحت للضيوف أيضا 
فرصا خطيرة وكان من جنوم الفريق 
الالعب الياباني تاكيفوسا كوبو، املعار 

م��ن ري���ال م��دري��د، لكنه ل��م يسفر عن 
تسجيل ولو هدف شرفي.

وعزز أتلتيكو مدريد بهذا االنتصار 

اخلامس له في آخ��ر ست ج��والت، من 
احتالله للمركز الثالث ب�62 نقطة، 
ليبتعد بخمس نقاط مؤقتا عن إشبيلية 

راب��ع الترتيب، في حني ازداد الوضع 
س��وءا ف��ي مايوركا باحتالله للمركز 
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ال���ذي يهبط بصاحبه 

لدوري القسم الثاني برصيد 29 نقطة، 
ليبتعد بخمس نقاط مؤقتا عن الهروب 

من الهبوط.

فرحة العبي أتلتيكو مدريد

بيليغريني على أعتاب 
العودة إلى الليغا

يقترب املدير الفني التشيلي املخضرم مانويل بيليغريني من 
تدريب فريق إسباني، وفقا لتقارير إخبارية اجلمعة.

وأك��دت صحيفة )ماركا( الرياضية أن بيليغريني سيوقع 
على عقد ميتد ملوسمني لتدريب ريال بيتيس وسيرافقه مساعده 

أنطونيو كوردون.
وميتلك بيليغريني )66 ع��ام��ا( باعا طويال ف��ي مسيرته 
التدريبية حيث سبق ل��ه ق��ي��ادة ري��ال م��دري��د )10-2009( 
ومانشستر سيتي )2013-2016( ق��ب��ل أن يخلفه بيب 
ج��واردي��وال، كما تولى مسؤولية أندية ريفر بليت، فياريال، 

ماالجا وهيبي تشاينا فورتشون.
وكان وست هام يونايتد هو آخر فريق يتولى مسؤوليته في 

موسم 2019-2018.
ويقدم الفريق األندلسي موسما سيئا بالليجا ويحل في 
الترتيب الثالث عشر، ولم يحقق سوى انتصارين في آخر عشر 

جوالت، ليبتعد بثماني نقاط عن منطقة الهبوط.
وكان الفريق قد قرر إقالة خوان فرانسيسك فيرير »روبي« من 
منصبه قبل أسبوعني وقام بتعيني منسق الشؤون الرياضية، 

أليكسيس تروخيو، كمدرب مؤقت لنهاية املوسم.

إيقاف العداء الكيني 
4 سنوات كيبساجن 

ملخالفة قواعد املنشطات
قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى إن العداء الكيني ويلسون 
كيبساجن حامل الرقم القياسي العاملي السابق للماراثون عوقب 
باإليقاف مل��دة أربعة أع��وام ملخالفة لوائح املنشطات ومنها 
استخدام صورة مزيفة حلادث سير لتبرير غيابه عن موعد من 

أربعة مواعيد محددة لإلبالغ عن مكانه.
وأضافت الوحدة في بيان ”أوقفت محكمة االنضباط التابعة 
لالحتاد الدولي أللعاب القوى العداء الكيني ويلسون كيبساجن 
ملدة أربعة أعوام بداية من 10 يناير 2020 لعدم إبالغه عن مكان 
تواجده وبسبب التالعب عن طريق تقدمي أدلة وشهادات زائفة“.

وقال االحتاد الدولي أللعاب القوى إن كيبساجن لم يبلغ عن 
مكان تواجده خالل أربع مناسبات ما بني أبريل 2018 ومايو 
أيار 2019 في حني يعني عدم اإلب��الغ عن مكان التواجد ثالث 

مرات في غضون 12 شهرا اإليقاف التلقائي للرياضي املخالف.
وعوقب كيبساجن )38 عاما( الفائز ببرونزية املاراثون في 
أوملبياد لندن 2012 باإليقاف مؤقتا في يناير كانون الثاني 

املاضي لعدم إبالغه عن مكان تواجده والتالعب في تقدمي األدلة.
وق��ال كيبساجن إنه غاب عن موعد في 17 مايو آي��ار 2019 
بسبب حادث سير وأرسل صورة للحادث لكن تبني أنها ترجع 

حلادث يوم 19 أغسطس 2019.
وألغيت نتائج كيبساجن في الفترة بني 12 أبريل نيسان 
2019 إلى العاشر من يناير كانون الثاني 2020 وميكنه الطعن 

أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وقالت الشركة التي تدير أعمال كيبساجن في بيان ”لم يتم 
اكتشاف أي مادة محظورة“ مؤكدة أنه يتم حاليا دراسة القرار 
والتفكير في الطعن. وأضافت ”نشدد على أنه ال توجد أي قضية 

متعلقة باملنشطات.

جناة متسابق 
الدراجات كينتانا

بعد أن صدمته سيارة
قال نايرو كينتانا بطل سباق إيطاليا للدراجات 
السابق إنه لم يتعرض ألي اصابات خطيرة بعد أن 

صدمته سيارة خالل تدريب في كولومبيا.
وصدمت السيارة املتسابق الكولومبي بعد أن 

جتاوزت فريق الدعم التابع له.
وفاز كينتانا )30 عاما( بسباق إيطاليا 2014 
وبسباق إسبانيا في 2016 كما حصل على املركز 

الثاني مرتني في سباق فرنسا.
وكان فريق أركيا-سامسيك الفرنسي الذي يدافع 
كينتانا عن ألوانه قد عبر عن خشيته من تعرضه 
إلصابة خطيرة لكن املتسابق الكولومبي قال إنه 
أصيب بخدوش في ذراع��ه اليسرى وبجروح في 

ركبته اليمنى وساقه اليسرى.
وق���ال كينتانا مبتسما ف��ي مقطع فيديو على 
تويتر ”أنا بخير. أنتظر اج��راء بعض الفحوص 
الستبعاد وجود أي إصابة قد تؤثر على استعداداتي 

لالستحقاقات املقبلة“.

ميامي هيت يغلق مقر تدريباته
بعد اكتشاف إصابة ثانية في صفوفه

أغلق ن��ادي ميامي هيت ال��ذي يلعب في دوري ك��رة السلة 
األميركي للمحترفني مقر تدريباته في ملعب »أميركان ايرالنيز 
أرينا« بعد اكتشاف حالة ثانية ألحد العبيه بفيروس كورونا 
املستجد كما ذك���رت صحيفة »ص��ن سنتينال« ف��ي ف��ورت 

لودردايل.
وكشفت الصحيفة ب��أن ميامي سيواصل اخضاع العبيه 
للكشف عن وباء كوفيد19- بشكل يومي قبل االنتقال في الثامن 
من الشهر احلالي إلى أورالن��دو حيث ستتجمع جميع الفرق 
الستئناف ال��دوري احمللي، لكن ميامي لن يجري تدريباته في 
هذا املقر من اآلن وصاعدا. وانضم بالتالي إلى أندية دنفر ناغتس 
ولوس أجنليس كليبرز التي أوقفت تدريباتها الفردية في مقارها 

التدريبية بعد اكتشاف حاالت ايجابية في صفوفها.
ولم يكشف ميامي هيت عن هوية االصابة الثانية في صفوفه.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن يستأنف دوري ك��رة السلة األميركي 
للمحترفني نشاطه في 30 حاليا مبشاركة 22 فريقا تتنافس 
على املراكز ال�16 املؤهلة إلى دور البالي أوف الذي ينطلق في 

17 اغسطس. جانب من تدريبات ميامي هيت


