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قالت مجموعة عمل تابعة للجنة األوملبية الدولية إن حكام 
املالكمة الذين شاركوا في أوملبياد ريو 2016 وخضعوا جميعا 
لعقوبات إيقاف بعد انتهاء األلعاب لن يسمح لهم بالظهور في 

أوملبياد طوكيو 2020.
وخضع 36 حكما شاركوا في منافسات املالكمة خالل أوملبياد 
ريو لعقوبة إيقاف عقب نهاية األلعاب بعد حتقيق أجراه االحتاد 
الدولي للعبة بعد مزاعم عن وجــود تالعب في نتائج النزاالت 

األوملبية.
ومت استبعاد عدد من احلكام في ألعاب ريو دي جانيرو بسبب 

قرارات مثيرة للجدل خالل منافسات املالكمة.
ــاد الــدولــي للعبة في 2017 لم يثبت  ورغــم أن حتقيق االحت
حدوث أي تدخل في النتائج وأوصى بإعادة حكام ريو إلى عملهم 
»بعد مراجعة كل حالة بشكل منفصل« فقد مت استبعادهم من 
ألعاب طوكيو وفق معايير االختيار اجلديدة التي وضعتها اللجنة 

األوملبية الدولية.
وقالت مجموعة العمل التابعة للجنة األوملبية الدولية إن قرارها 
جاء عقب مناقشات مع الرياضيني بهدف زيادة معايير الوضوح 

والشفافية والنزاهة في عملية اختيار حكام األوملبياد.
وسيقع االختيار على احلكام الذين سيذهبون إلى طوكيو من 
خــالل قائمة تضم أسماء حكام مؤهلني حاصلني على شهادات 
اعتماد من االحتاد ومتت مراجعة هذا القائمة للتأكد من استيفاء 

معايير االختيار.
وستقوم املجموعة باختيار احلكام بطريقة عشوائية إلدارة 
النزاالت، وستخضع إجــراءات االختيار إلشــراف كامل من جلنة 

مستقلة.
وأعلنت املجموعة عن وجوب االلتزام بإعالن آراء وتقييمات 
جميع احلكام بشكل علني في نهاية كل جولة خالل التصفيات 

املؤهلة واأللعاب.

وستتولى مجموعة العمل تنظيم التصفيات ومسابقات اللعبة 
في أوملبياد طوكيو عقب صدور قرار من اللجنة األوملبية الدولية 
بإيقاف االحتــاد الدولي للعبة في يونيو املاضي حتى يتم حل 

املسائل املتعلقة باملوارد املالية لالحتاد وطرق إدارتها.

أعلن االحتــاد اإلسباني لكرة القدم، أول من 
أمس أنه سيقدم لويس إنريكي كمدرب ملنتخب 
ال روخا من جديد، خالل مؤمتر صحفي مبدينة 

الس روثاس الرياضية، األربعاء املقبل.
ــذي سيخلف مساعده  وسيظهر إنريكي، ال
السابق روبرت مورينو في املنصب، أمام وسائل 

اإلعالم في مؤمتر صحفي صباح األربعاء املقبل.
ومت تعيني املدرب السابق لبرشلونة كمدرب 
للمنتخب في واليته األولى في 9 يوليو 2018 
بعد رحيل فرناندو هييرو مــن منصبه عقب 
توديع مونديال روســيــا، حيث مت تقدميه في 
األسبوع التالي مباشرة، وبدأ مهمته باالنتصار 

)1-2( على إجنلترا في دوري األمم.
وبدأ إنريكي مشوار التأهل ألمم أوروبا )يورو 
2020( بالفوز على النرويج، إال أنه قبل مباراة 
مالطا في اجلولة الثانية، اضطر ملغادرة املعسكر 
على وجه السرعة »ألسباب عائلية قهرية«، ليتم 
اإلعــالن بعدها عن تولي مورينو للمهمة مؤقتا 
خــالل مــبــاراة السويد على ملعب )سانتيجو 
برنابيو(، قبل أن ُيعلَن في 19 يونيو املاضي 
عن رحيل إنريكي عن منصبه، وتولي مورينو 

للمهمة بشكل رسمي.
وقاد مورينو بطل العالم في 2010 بجنوب 
أفريقيا للتأهل لنهائيات اليورو، محققا الفوز في 

5 مباريات مقابل تعادلني.

وأعلن رئيس االحتـــاد، لويس روبياليس، 
عودة لويس إنريكي لقيادة املنتخب األول.

وحــضــر روبــيــالــيــس أمـــام وســائــل اإلعــالم 
في مدريد وقــدم روايته لألحداث خــالل ساعة 

ونصف.
وأوضح أن إنريكي اعتذر عن عدم االستمرار 
فــي منصبه فــي قــيــادة املنتخب بسبب مرض 
ابنته في أغسطس املاضي، وحل بدال منه آنذاك 

مساعده روبرت مورينو.
وأضاف بأن إنريكي طلب عودته ولكن بدون 
استمرار روبرتو مورينو الــذي كان يعمل في 
جهازه الفني ملدة تسع سنوات، وقال روبياليس 

إن هذا »أمر شخصي« ال ميكن التدخل فيه.
وأكد روبياليس أن لويس إنريكي كان قائد 
ــه حينما مت  املــشــروع فــي جميع األوقـــات، وأن
التعاقد مع روبرت مورينو، فقد كان بهدف قيادة 

الفريق لبطولة أمم أوروبا.
تعويض 600 ألف يورو ملورينو

 وكشفت تــقــاريــر صحافية إســبــانــيــة، عن 
ــرت  التعويض املــالــي الـــذي حصل عليه روب
ــاد اإلسباني بعد إقالته من  مورينو من االحت
تدريب املنتخب األول للبالد، إذ أشــار برنامج 
الشيرينغيتو االسباني، أن مورينو وقع على 
تسوية مــع االحتـــاد اإلســبــانــي وحــصــل على 

لويس إنريكيتعويض بقيمة 600 ألف يورو.

14 كاميرا لتطبيق »عني الصقر« 
في كأس السوبر اإلسباني

أعلنت جلنة احلكام باالحتاد اإلسباني لكرة القدم أول ريهام، 
أنها ستستعني بتقنية خط املرمى للمرة األولــى في بطولة كأس 
السوبر التي ستحتضنها السعودية في يناير 2020 وستقام ألول 

مرة مبشاركة 4 فرق.
وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو، من داخل مدينة الس 
روثاس الرياضية »نحن سعداء للغاية لإلعالن عن تطور جديد 
في تاريخ كرة القدم اإلسبانية، حيث أننا سنطبق للمرة األولى في 
إسبانيا تقنية خط املرمى في مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس 

السوبر التي ستقام مطلع يناير املقبل في السعودية«.
وتقوم هذه التقنية، التي يعد موردها الفني شركة )عني الصقر(، 
على االستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات امللعب، 7 في 
كل منتصف، منها كاميرا عالية اجلودة على خط املرمى، وجميعها 
متصلة مبركز حتكم، بينما يتصل هذا املركز مباشرة باحلكام داخل 

امللعب.
وفي حالة تخطي الكرة بالكامل خلط املرمى، سيسمع احلكام في 
أقل من ثانية كلمة »هدف« ثالث مرات، باإلضافة لوصول رسالة 

نصية على ساعاتهم.
ومتتلك شركة )عني الصقر( خبرة كبيرة في بطوالت االحتادين 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، واألوروبي )يويفا(، كما أنها تعد املورد 

الرئيسي للبطوالت احمللية الكبرى.
ومت تطبيق تقنية خط املرمى للمرة األولى في مونديال األندية 
2012 باليابان، بينما كان الدوري اإلجنليزي »البرمييير ليغ« أول 

من طبقها في 2013.

ميهايلوفيتش مدرب 
بولونيا يكمل املرحلة الثالثة 

من عالج سرطان الدم

ذكــرت أريانا زوجــة الصربي سينيشا ميهايلوفيتش مدرب 
بولونيا املنافس في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم على 
انستجرام أول من أمس أن زوجها غــادر املستشفى بعد أن أكمل 

املرحلة الثالثة من عالج سرطان الدم.
وكــان املــدرب البالغ من العمر 50 عاما، والــذي أعلن إصابته 
باملرض في يوليو متوز املاضي، قد بدأ املرحلة الثالثة في 21 
أكتوبر تشرين األول املاضي. وظل على اتصال دائــم مع فريقه 

وقاده عدة مرات خالل هذا املوسم بعد موافقة األطباء.
وتولى ميهايلوفيتش، الــذي اشتهر بهز الشباك من تسديد 
ركالت حرة بطريقة رائعة، تدريب بولونيا في يناير كانون الثاني 
املاضي. وساعد الفريق على االفالت من الهبوط وأنهى املوسم في 

املركز العاشر.
ويحتل بولونيا حاليا املركز 15 في الــدوري اإليطالي برصيد 

12 نقطة.

إيقاف مختبر بانكوك 
ملكافحة املنشطات

قالت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات »الــوادا«، إنها أوقفت 
املختبر الوطني ملكافحة املنشطات في بانكوك ملدة 6 أشهر بداعي 

عدم مطابقته للمعايير.
ومبوجب هذا اإليقاف الذي بدأ سريانه اعتبارا من 18 نوفمبر 
سيحظر على املختبر القيام بأي نشاط متعلق مبكافحة املنشطات 

ومن بينها حتليل عينات الدم والبول.
وقالت الوادا، إن اإليقاف جاء بعد زيارة رسمية للمختبر كشفت 

عن عدم مطابقته للمعايير الدولية.
وأضافت أنها منحت املختبر مهلة 6 أشهر لعالج هذه املشكلة 
ورمبا متدد العقوبة لفترة مماثلة حال إخفاقه في ذلك، وخالل فترة 
اإليقاف سيتم نقل أنشطة حتليل العينات إلى مختبر آخر معتمد من 

الوادا.

مواجهة بني جنوم الدوري 
األميركي وأفضل العبي 

2020 املكسيك في 
ــدوري األمريكي للمحترفني والــدوري  أعلنت رابطتا أندية ال
املكسيكي لكرة القدم أول من أمس عن إقامة مواجهة بني جنوم 
الدوري األمريكي وأفضل العبي الدوري املكسيكي ألول مرة على 
هامش مباراة كل جنوم الــدوري األمريكي في لوس اجنليس في 

.2020
وستقام املباراة في 29 يوليو متوز في امللعب اخلاص بفريق 
لوس اجنليس في كاليفورنيا والذي افتتح العام املاضي ويسع 22 

ألف متفرج.
وقال دون جاربر مفوض الدوري األمريكي للمحترفني ”احتفاال 
مبرور 25 على انطالق البطولة نرغب في استحداث تغيير فريد وال 

سابق له على مباراة كل النجوم السنوية.
”أول مباراة على االطــالق بني أبــرز العبي الــدوري األمريكي 
والدوري املكسيكي ستكون الطريقة املثالية لتعزيز العالقات بني 

أفضل مسابقتني للدوري في املنطقة“.
وقــال إنريكي بونيا الرئيس التنفيذي للدوري املكسيكي إن 
املــبــاراة ستساعد على التقريب بني املسابقتني وستسهل مهمة 

الدوري املكسيكي في الوصول لعشاقه في الواليات املتحدة.

2020 أوملبياد طوكيو 

2020 بأوملبياد  املشاركة  من  ريو  مالكمة  حكام  استبعاد 

تأهلت إسبانيا صاحبة الضيافة بسهولة 
لدور الثمانية في كأس ديفيز للتنس بشكلها 
ــون ومنظمون  ــب ــد بينما واجــــه الع ــدي اجل
ومشجعون صعوبات في مواجهات أخرى 

أول من أمس.
وحسم رفائيل نــادال املصنف األول عامليا 
صدارة املجموعة الثانية لصالح إسبانيا بعد 
أن سحق الكرواتي بورنا جوجو 6-4 و3-6 
ليمنح فريقه تقدما ال ميكن تعويضه بنتيجة 
-2صفر بعد فوز روبرتو باوتيستا أجوت 

6-1 و6-3 على نيكوال مكتيتش.
وأنهت هذه الهزمية طموح كرواتيا حاملة 
اللقب التي عانت أوقــاتــا عصيبة وجترعت 
خسارتني في ظل غياب مارين شيليتش أبرز 

العبيها.
وساعد نوفاك ديوكوفيتش، الذي تخطاه 
ـــدارة التصنيف  ـــادال لينهي الــعــام فــي ص ن
العاملي، صربيا في الفوز على اليابان بنتيجة 
-3صفر في املجموعة األولــى بعد أن تغلب 

بسهولة على يوشيهيتو نيشيوكا.
وخاضت بريطانيا يوما صعبا في مستهل 
مشوارها لكنها تأهلت بعد الفوز 2-1 على 
هولندا في املجموعة اخلامسة. واستغرقت 
مباريات املواجهة بينهما نحو تسع ساعات 

على امللعب رقم 3.
ــدي مـــوراي، احلــاصــل على ثالثة  ــاد ان وع
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى، إلى كأس 
ديفيز ألول مرة منذ 2016 لكنه واجه صعوبة 
فــي تخطي الــهــولــنــدي تــالــون جريكسبور 

املصنف 179 عامليا. وجنــح مــوراي في قلب 
النتيجة بعد أن تقدم جريكسبور 1-4 في 
املجموعة احلاسمة ليفوز الالعب البريطاني 

بنتيجة 6-7 و6-4 و6-7.
وبــدا مــوراي )32 عاما(، الــذي تعافى من 
جراحة في الفخذ في يونيو املــاضــي، منهك 
القوى بعد خــوض مباراة شرسة لكنه عزز 

رصيده من الفوز في البطولة إلى 31 انتصارا 
مقابل ثالث هزائم.

ــوض روبــن  وتــعــادلــت هــولــنــدا بعد أن ع
هاسه تأخره مبجموعة في مــبــاراة الفردي 
الثانية وجنــح فــي التغلب على دان ايفانز 
لكن بريطانيا حسمت الفوز من خالل مباراة 
الزوجي التي تفوق فيها الثنائي جيمي موراي 

ونيل سكوبسكي.
وتأهلت بريطانيا ملواجهة قازاخستان يوم 
اخلميس وسيبلغ الفائز منهما دور الثمانية. 
ورمبا مينح ليون سميث كابنت الفريق موراي 
راحة ورمبا يحتاج هو نفسه لفرصة اللتقاط 

األنفاس.
وقال سميث املسؤول في عام 2015 عندما 
قاد موراي بريطانيا للقب ”كان يوما من أطول 

األيام في مشواري. كان يوما دراميا“.
وبسبب معاناة بريطانيا بــدأت املواجهة 
بني استراليا وبلجيكا والتي ستحسم متصدر 
املجموعة الرابعة الساعة الثامنة مساء أي بعد 

ساعتني من توقيتها األصلي.
وانتهت مباريات أول من أمس بفوز إسبانيا 
على روسيا وكان يوم األربعاء ينذر بامتداد 
املنافسات حتى وقــت متأخر للغاية بعد ان 
بدأت مواجهة إيطاليا أمام الواليات املتحدة 
لتحديد صاحب املركز الثاني في املجموعة 

السادسة متأخرة ساعتني.
وأصبح الفريق األمريكي مثار جدل بعد أن 
انسحبت كندا متصدرة املجموعة من مباراة 

الزوجي بعد التقدم -2صفر.
وإذا تغلبت الواليات املتحدة على إيطاليا 
في وقت الحق فإنها ستستفيد من ”الهدية“ 
الكندية باالنسحاب، بعد احتساب نتيجة 
الزوجي -6صفر و-6صفر لصالح الواليات 
املــتــحــدة، ورمبـــا تتأهل كــواحــدة مــن أفضل 
فريقني احتال املركز الثاني مع أصحاب صدارة 

املجموعات الست إلى دور الثمانية.

جانب من مباراة كرواتيا وإسبانيا

املقبل  األسبوع  إنريكي  يقدم  اإلسباني  االحتاد 
يورو ألف   600 بـ  مورينو  ويعوض 

الثمانية لدور  تتأهل  وإسبانيا  للتنس  ديفيز  كأس  تودع  اللقب  حاملة  كرواتيا 

alwasat.com.kw

تقنية عني الصقر

ميهايلوفيتش

لالنسحاب سيتروين  يدفع  بالرحيل  أوجييه  قرار 
أعلن فريق سيتروين الفرنسي انسحابه من 
بطولة العالم للراليات عام 2020، بعد قرار سائقه 
بطل العالم ست مرات سيباستيان أوجييه مبغادرة 
صفوفه نهاية املوسم احلالي وذلك قبل عام من انتهاء 
عقده احلالي. وكتب الفريق الفرنسي على تويتر »في 
أعقاب قرار سيباستيان أوجييه مبغادرة سيتروين 
رايسينغ في نهاية املوسم احلالي من بطولة العالم 
للراليات، قرر الفريق إنهاء برنامجه الرياضي في الـ 
+دبليو آر سي+ بسبب عدم توفر سائق متاح ملوسم 
2020«. وعاد أوجييه )35 عاما( إلى فريقه السابق 
سيتروين مطلع العام احلالي بعقد ملدة عامني في 
سعيه للفوز بلقب عاملي سابع تواليا مع ثالث صانع 
مختلف بعد فولكسفاغن )2013-2018( و«أم - 
سبورت« )2017-2018(، إال أنه حّل ثالثا في ترتيب 
السائقني خلف املتوج حديثا اإلستوني أوت تاناك 

)تويوتا( والبلجيكي تييري نوفيل )هيونداي(.
ــدوره حل الصانع الفرنسي ثالثا في ترتيب  وب
الفرق خلف الفائز هيونداي وتويوتا بدون أن يتمكن 
من توفير ألوجييه سيارة منافسة على اللقب، ما دفع 

الفرنسي التخاذ قرار الرحيل في مغامرته الثانية مع 
الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ بداياته في الراليات 
عام 2008 حتى 2011، قبل أن يغادر إلى فولكسفاغن 
بسبب نشوب خالف داخلي مع مواطنه بطل العالم 

تسع مرات سيباستيان لوب.
وما زال مصير، أوجييه ثاني أكثر السائقني تتويجا 
باأللقاب خلف لوب، مجهوال إال أن اسمه تردد أكثر من 
مرة من ناحية فريق تويوتا للحلول بدال من تاناك 
بعدما قرر االخير بعد تتويجه بايام قليلة االنتقال من 

الصانع الياباني إلى الكوري اجلنوبي هيونداي.
وميكن ربط رحيل سيتروين عن الـ »دبليو آر سي« 
بقرار عودة بيجو، وهي العالمة التجارية الثانية في 
مجموعة »بي اس ايــه«، إلى بطولة العالم للتحمل 
ــدءا مــن موسم -2022 2023،  )دبليو إي ســي( ب
بحسب ما اعلن الصانع الفرنسي في 13 من الشهر 
احلالي. ويتضمن سجل سيتروين في بطولة العالم 
للراليات الفوز بلقب الصانعني ثماني مــرات، إلى 
تسعة ألقاب للسائقني كانت جمعيها من نصيب لوب، 

كما حقق الفريق 102 إنتصارين.

دجوكوفيتش يدعو للدمج بني 
كأسي ديفيس ومحترفي التنس

دعا الصربي نوفاك دجوكوفيتش املصنف 
ــى الــدمــج بــني كــأســي ديفيس  ثانيا عامليا إل
ومحترفي كرة املضرب، مطالبا بإنشاء مسابقة 
جديدة مبسمى »الكأس السوبر« في نهاية شهر 

سبتمبر.
ويأتي اقتراح دجوكوفيتش بعد خوضه 
مباراته األولــى في كــأس ديفيس في حلتها 
اجلــديــدة فــي مــدريــد، وقبل عــدة أسابيع من 
خوض النسخة االولى لكأس رابطة احملترفني.

وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على 
مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع املباريات 
على أربعة أسابيع، مبشاركة 18 منتخبا توزع 
على ست مجموعات. كما اعتمد نظام الفوز 
مبجموعتني من أصل ثالث عوضا عن ثالث من 

أصل خمس، وذلك تفاديا إلرهاق الالعبني.
ــارت هذه التغييرات الكثير من اجلدل  واث

حولها، خصوصا ان رابطة الالعبني احملترفني 
التي تنظم مسابقات الرجال ستطلق بطولتها 
الدولية اخلاصة في أستراليا بعد أقل من ستة 

أسابيع من نهاية كأس ديفيس.
ــرب  ــض وتـــقـــام كــــأس مــحــتــرفــي كــــرة امل
للمنتخبات بني 3 و12 يناير 2020، وذلك 
قبل انطالق بطولة أستراليا املفتوحة، أولى 
البطوالت االربــع الكبرى. وتضم 24 دولة 
موزعة على ست مجموعات، وتبلغ ثمانية 
منتخبات الدور اإلقصائي. على أن تستضيف 
سيدني وبريزبني وبيرث مباريات املجموعات.

وقــال دجوكوفيتش الــذي تغلب األربعاء 
على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و2-6 
وساهم في فوز منتخب بالده بنتيجة -3 صفر 
»اجلدولة كانت دائما مشكلة ملسابقة رابطة 

الالعبني احملترفني وكأس ديفيس«.


