
نفى االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« املعلومات 
التي حتدثت عن فتحه حتقيقا بحق رئيسه السويسري 
جياني إنفانتينو بشأن دوره في انتخابات االحتاد 

األفريقي للعبة.
وذك��ر فيفا أن الرئيسة اجل��دي��دة للجنة األخ��اق 
التابعة للسلطة الكروية العليا، الكولومبية ماريا 
كاوديا روخاس، »أكدت أنه في كل امللفات التي سلمت 
لها ال توجد أي حتقيقات مفتوحة أو إجراءات حتقيقية 

تتعلق برئيس فيفا«.
وتابع بيان االحتاد الدولي: »أنه من مصلحة فيفا 
أن ال تتعطل أعمال جلنة األخ��اق من خال تخمينات 
من أي نوع، لذلك سيحجم فيفا عن التعليق أكثر على 

تكهنات ال أس��اس لها وسيركز عوضا عن ذل��ك على 
تقدمي معلومات ملموسة«.

وج��اء بيان فيفا رد على ما كشفته مصادر لوكالة 
فرانس برس على أن رئيس غرفة التحقيق السابق في 
جلنة األخاق السويسري كورنل بوربيلي كان قد فتح 
حتقيقا في دور الرئيس السويسري لفيفا في انتخابات 
االحت��اد األفريقي في م��ارس، والتي ف��از فيها رئيس 
احت��اد مدغشقر أحمد أحمد على حساب الكاميروني 

عيسى حياتو الذي امتد عهده 29 عاما.
وكانت مصادر عدة معنية بكرة القدم، أف��ادت في 
حينه أن إنفانتينو كان داعما غير معلن ألحمد. كما 
اعتبر بعد ف��وز األخير في االنتخابات، أن أفريقيا 

صوتت »من أجل التغيير«.
وأوض��ح مصدر مقرب من فيفا أن التحقيق فتح 
على خلفية »عناصر« بعث بها ممثلون لاحتادات 
األفريقية، وأن اللجنة قامت باستدعاء عدد من الشهود، 
إال أن الشهادة املقررة لواحد منهم على األق��ل ألغيت 
بعدما ق��رر مجلس فيفا في مايو ع��دم جتديد والية 
بوربيلي ورئيس الغرفة القضائية في اللجنة األملاني 

هانس-يواكيم ايكرت.
وبحسب صحيفة »غارديان« البريطانية االثنني، 
وعد إنفانتينو عددا من مسؤولي االحتادات األفريقية 
بتسريع املساعدات املخصصة لهيئاتهم الكروية، في 

حال صوتوا لصالح أحمد في االنتخابات.

وأفاد مصدر ثان مقرب من فيفا: »كان سرا لم يخف 
على أحد أن الرئيس جاني إنفانتينو واألمينة العامة 
)السنغالية( فاطمة سامورا قاما بكل ما في وسعهما 

النتخاب أحمد أحمد«.
وأش��ار هذا املصدر إلى أن إنفانتينو كان راغبا في 
إب��ع��اد حياتو ع��ن منصبه، بسبب ع��دم دعمه ل��ه في 
انتخابات رئاسة االحت��اد الدولي في فبراير 2016، 
في مواجهة رئيس االحتاد اآلسيوي البحريني الشيخ 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وف��از أحمد )57 عاما( في االنتخابات بنيله 34 
صوتا مقابل 20 حلياتو )70 عاما( الذي كان يتولى 
منصبه منذ العام 1988، في االنتخابات التي أقيمت في 

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وأوض��ح املصدر الثاني أن »العمل لدعم أحمد قام 
ب��ه الكونغولي ف��ي��رون موسينغو، رج��ل إنفانتينو 
في أفريقيا«، وأن ذلك »مت التحضير له خال زيارة 
جياني إنفانتينو لزميبابوي« قبيل انتخابات االحتاد 

اإلفريقي.
ورفضت اجلمعية العمومية لفيفا التي عقدت في 
املنامة في مايو املاضي، جتديد والية بوربيلي وايكرت 
اللذين ق��ادا خال األشهر املاضية، سلسلة حتقيقات 
في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت الفيفا منذ العام 
2015، وأط��اح��ت ب���رؤوس كبيرة أب��رزه��ا الرئيس 

السابق لاحتاد السويسري جوزف باتر.
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توج نادي بوكا جونيورز أمس األربعاء 
بلقب الدوري األرجنتيني لكرة القدم بعد 
سقوط أقرب ماحقيه نادي بانفيلد أمام 
مضيفه س��ان لورينزو بهدف نظيف في 

املرحلة قبل األخيرة من املسابقة.
ول��م يفلح بانفيلد ف��ي تقليص ف��ارق 
النقاط اخلمس مع بوكا جونيورز ليعلن 
األخ��ي��ر بطًا ل��ل��دوري األرجنتيني قبل 

مرحلة واحدة من نهاية البطولة.
واحتفل العبو بوكا جونيورز وجهازه 
الفني بالتتويج مبدينة باهيا بانكا، التي 
تبعد 600 كيلومتر عن جنوب العاصمة 
األرجنتينية بوينس آيرس، حيث يخوض 
ه��ن��اك م��ب��ارات��ه ف��ي امل��رح��ل��ة التاسعة 
والعشرين من ال��دوري األرجنتيني أمام 

مضيفه أوليمبو مساء اليوم األربعاء.
وتابع فريق بوكا جونيورز املباراة 
التي منحتهم اللقب مبكراً، بعد أن سجل 
الاعب فيرناندو بيلوتشي، جنم وسط 
س��ان لورينزو ه��دف اللقاء الوحيد في 
الدقيقة 56، عقب تلقيه متريرة سحرية من 
زميله نيستور أورتيغوزا ليجد نفسه في 
مواجهة حارس بانفيلد، هياريو نافارو، 

مباشرة ليضع ال��ك��رة م��ن فوقه بلمسة 
متقنة.

وكان بانفيلد )54 نقطة( يحتاج إلى فوز 
ملح أمام سان لورينزو )52 نقطة( ليؤجل 
على أقصى تقدير إلى مساء اليوم إعان 

بوكا جونيورز بطاً للدوري األرجنتيني.
بيد أن سقوطه م��ه��زوم��اً منح اللقب 
مبكراً لبوكا جونيورز صاحب املركز األول 
برصيد 59 نقطة، قبل مباراته اليوم أمام 

أوليمبو.
وكان اللقب األخير لبوكا جونيورز في 
ال��دوري األرجنتيني في عام 2015 حتت 
قيادة امل��درب رودولفو أروبارينا، الذي 
رحل عن الفريق في مطلع 2016 ليخلفه 
املدرب احلالي جويرمو باروس سكيلوتو، 

أحد أيقونات النادي عبر تاريخه.
ورغم األج��واء الباردة، احتشد العديد 
م��ن أن��ص��ار ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز أم���ام ملعب 
»بومبونيرا« األسطوري، معقل الفريق، 
ف��ي انتظار إع��ان فريقهم املفضل بطاً 
للدوري األرجنتيني، فيما ذهب البعض 
إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق مبدينة 

باهيا بانكا.

رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

بوكا جونيورز بطاًل للدوري األرجنتيني بعد سقوط أقرب مالحقيه بانفيلد

جانب من احتفاالت جماهير بوكا جونيورز

»الفيفا« ينفي فتح حتقيق بحق إنفانتينو بشأن دوره في انتخابات االحتاد األفريقي

قال منظمون إن نوفاك ديوكوفيتش، الفائز ببطولة 
وميبلدون للتنس ثاث مرات، وافق على قبول دعوة 
للمشاركة في األدوار الرئيسية لبطولة إيستبورن 

التي تنطلق يوم اجلمعة املقبل.
وهذه أول مرة منذ 2010 يشارك فيها ديوكوفيتش 
في بطولة على األراضي العشبية بني بطولتي فرنسا 

املفتوحة ووميبلدون.
وق��ال ديوكوفيتش ال��ذي سيكون املصنف األول 
بالبطولة في بيان »هذه زيارتي األولى إلى إيستبورن. 

سمعت الكثير من األمور الرائعة عن البطولة«.

وابتعد ديوكوفيتش، ال��ذي بلغ عامه 30 الشهر 
املاضي، من أول مركزين في التصنيف العاملي ألول 
م��رة منذ م��ارس آذار 2011 بعد خسارته ف��ي دور 
الثمانية في روالن جاروس أمام دومينيك تيم بالشهر 

اجلاري.
وستشهد بطولة إيستبورن مشاركة مجموعة 
من الاعبني البارزين منهم الفرنسي جايل مونفيس 

والثنائي األمريكي جون إيسنر وستيف جونسون.
وتنطلق بطولة وميبلدون في الثالث من يوليو 

املقبل.

ديوكوفيتش يقبل دعوة للمشاركة 
في بطولة إيستبورن للتنس

»وادا« توقف معماًل أميركيا ملكافحة 
املنشطات

ديوكوفيتش

السلطات الفرنسية تسمح 
لنادي ليل بإجراء التعاقدات

سمحت الهيئة الوطنية للرقابة على اإلدارة األربعاء لنادي ليل 
الفرنسي لكرة القدم بإجراء التعاقدات خال فترة االنتقاالت الصيفية 

بعدما قدم »الضمانات التي طلبتها منه«.
وقالت الهيئة التي تعرف أيضاً بأنها »الشرطة املالية في كرة القدم 
الفرنسية«، في بيان »بعدما تلقت وأخذت علماً بااللتزامات والوثائق 
املطلوبة من ليل والتي أعطتها ع��دداً من الضمانات، ق��ررت الهيئة 

الوطنية للرقابة على االدارة عدم فرض قيود على ميزانية النادي«.
وأضاف البيان »بناء عليه، يستطيع ليل اجراء التعاقدات خال 
االنتقاالت الصيفية، وستعتمد عقود الاعبني«. وكان رئيس رابطة 
ال��دوري الفرنسي ديدييه كييو حذر اخلميس املاضي من أن عقود 
العبي ليل »لن تعتمد طاملا أن الهيئة الوطنية لم تتسلم العناصر 
التي تضمن التوازن االقتصادي في النادي«. وك��ان رجل األعمال 
االسباني-اللوكسومبورغي جيرار لوبيز اشترى النادي الفرنسي 

مطلع 2017، وتعاقد مع املدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا.

برايتون اإلجنليزي ميدد عقد 
2020 املهاجم بالدوك حتى 

أعلن برايتون آند هوف ألبيون الصاعد حديثا للدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم متديد عقد املهاجم سام بالدوك ملدة ثاث سنوات 

ليستمر بذلك حتى نهاية موسم 2020-2019.
وش��ارك بالدوك البالغ عمره 28 عاما في أكثر من 80 مباراة مع 
برايتون منذ انضمامه في 2014 وسجل 12 هدفا في كل املسابقات 

املوسم املاضي ليساعده على الصعود لدوري األضواء.
وقال بالدوك ملوقع برايتون الثاثاء »مبجرد أن بدأ النادي يتحدث 

عن رغبته في متديد عقدي انشغل بالي باستمرار بالبقاء هنا«.
وأضاف »وصلت في املوسم املاضي إلى قمة مستواي وأمتنى اآلن 
أن نثبت أقدامنا في الدوري املمتاز ونواصل التطور معا«. وسيبدأ 

برايتون الدوري باستضافة مانشستر سيتي في 12 أغسطس املقبل.

قررت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات الثاثاء 
إيقاف ترخيص املعمل األوملبي في جامعة كاليفورنيا 
بلوس أجنليس وعدم حتليله لبعض املواد احملظورة 

ملدة ثاثة أشهر.
وب��دأت فترة اإلي��ق��اف املؤقت لثاثة أشهر يوم 
األرب��ع��اء امل��اض��ي ووف��ق��اً لبيان الوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات فإن قرار اإليقاف جاء بعد »إجراء 
تقييم لكفاءة املعمل ثبت من خاله ع��دم مطابقة 

املعمل للمواصفات القياسية«. 
وت��ت��ن��اف��س ل���وس أجن��ل��ي��س م��ع ب��اري��س على 
استضافة أوملبياد 2024 واختارت اللجنة احمللية 
املسؤولة عن ملف الترشح هذا املعمل لوجوده في 
القرية األوملبية والتي ستضم جميع الرياضيني 

املتنافسني خال الدورة حال استضافتها.
ومي��ك��ن للمعمل، خ��ال ف��ت��رة اإلي��ق��اف، القيام 
بأنشطته االعتيادية في مكافحة املنشطات لكن يجب 
عليه الرجوع ملعمل آخر معتمد من الوكالة العاملية 
قبل االباغ عن نتائج حتليل بعض املواد احملظورة. 

وق��ال��ت الوكالة العاملية إن حظر حتليل م��واد 
بعينها في بعض املعامل سبق وأن صدر في املاضي 
وذلك للسماح برقابة مناسبة على املعمل محل النظر 
للتأكد من التنفيذ الكامل للتطوير قبل العودة للعمل 
بشكل كامل. ومت إيقاف املعمل األوملبي في جامعة 
كاليفورنيا مؤقتاً في 14 يونيو احلالي وجرى 
اباغه بالقرار بعدها بيومني وميكنه الطعن على 
القرار خال 21 يوماً أمام محكمة التحكيم الرياضية.

أصدرت جلنة البطوالت التابعة لاحتاد الدولي 
للماكمة قراراً الثاثاء لوضع نهاية للتسمية املؤقتة 

لبطل الوزن الثقيل حتت 91 كيلوغراماً.
وأشار االحتاد الدولي للماكمة في قراره إلى أن 
املاكم الكازاخي بيبوت شومينوف، بطل العالم في 
وزن 90 كيلوغراماً لن يتمكن من خوض أي مباريات 
بناء على نصيحة طبية بعد أن تعرض إلصابة في 

عينه.
وعلى ض��وء ه��ذا، ق��رر االحت��اد منح لقب البطل 

املؤقت لهذا الوزن للكوبي يونير دورتيكوس، الذي 
كان من املفترض أن يخوض مباراة حسم اللقب أمام 
املاكم الكازاخي. وصدر القرار املذكور بعد أن غاب 

كا املاكمني عن حلبات املاكمة ملدة عام.
وأكد االحتاد الدولي للماكمة أن املاكم الروسي 
دينيس ليبيديف سيواجه نظيره األسترالي مارك 
فاناغان في البطولة العاملية للوزن الثقيل حتت 91  
كيلوغراماً، حيث يلتقي الفائز منهما مع دورتيكوس 

لتحديد هوية بطل هذه الفئة بشكل نهائي.

إلغاء التسمية املؤقتة لبطل العالم 
في الوزن الثقيل

Thursday 22th June 2017 - 11 th year - Issue No.2967 اخلميس 27 من رمضان 1438 ه�/ 22 من يونيو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2967


