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في محاولة أخيرة إلقناعهم بالتصويت لبالدها الستضافة مونديال 2022

الشيخة موزة تعرض ملف قطر أمام أعضاء تنفيذية »فيفا«
أفادت وكالة الصحافة الفرنس����ية 
بأن الش����يخة موزة املسند حرم امير 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ستقوم بعرض ملف قطر امام اعضاء 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة 
القدم اليوم خالل الوقت املخصص له 
على مدى نصف س����اعة، في محاولة 
اخيرة القناعهم بالتصويت مللف بالدها 

الحتضان كأس العالم عام 2022.
وتأمل قط����ر ان حتتضن نهائيات 
املوندي����ال للمرة االول����ى في منطقة 
الشرق االوسط وهي تواجه منافسة 
من الواليات املتحدة واستراليا وكوريا 

اجلنوبية واليابان.
وتقوم الش����يخة موزة بنشاطات 
كبيرة ثقافية حتديدا وهي ترأس مجلس 
إدارة املؤسسة العربية للدميوقراطية 
ومقرها الدوح����ة، كما عينتها منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو( مبعوثا خاصا للتعليم 
االساسي والعالي، وبصفتها هذه تروج 
للعديد من املش����اريع الدولية الهادفة 
الى حتسني مستوى التعليم وجعله 

متوافرا في مختلف أنحاء العالم.
وفي عام 2005 مت اختيارها لتكون 
أحد أعضاء املجموعة الرفيعة املستوى 
حول حتالف احلضارات التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة، والتي أسسها أمني عام 

األمم املتحدة كوفي عنان.
وس����يكون اليوم مخصصا لتقدمي 
ترشيحات مونديال 2022، حيث ستكون 
استراليا االولى في عملية تقدمي ملفها 
تليها كوريا اجلنوبية ثم قطر فالواليات 
املتح����دة واخيرا الياب����ان، فيما تقدم 
ترشيحات مونديال 2018 غدا وهي على 
التوالي بلجيكا � هولندا ثم اس����بانيا 
� البرتغال فاجنلترا واخيرا روس����يا.

وستكون مدة نصف ساعة متاحة امام 
كل دولة لتقدمي ملفها.

ويتم التصويت على اختيار الدولتني 
املضيفتني الستضافة كأسي العالم 2018 

و2022 يوم غدا ايضا.
الفرنسية  وأكدت وكالة الصحافة 
ايضا ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني موجود حاليا في زيوريخ منذ 
بضعة ايام حيث س����يلتقي باصحاب 
القرار في محاولة القناعهم بالتصويت 

للملف القطري.

»بي.بي.سي« تكشف فضائح الرشاوى 
داخل »فيفا« وحددت أسماء 3 أعضاء

»األولمبية الدولية« تطلب دراسة مزاعم الفساد

ليوز: القصص ذاتها منذ 10 أعوام السماح لالتحاد األوقياني 
بالتصويت بشروط

بالتر.. الرجل األول في عالم كرة القدم

 »بيت فيفا« من زجاج ليجسد الشفافية
لعل اكثر ما يلفت الناظر الى بيت فيفا الذي دشن 
عام 2007 وبلغت كلفته االجمالية 150 مليون دوالر، 
ضخامة هذا املجمع املصنوع مبجمله من الزجاج في 

الواجهة اخلارجية له.
وعندما يسأل رئيس االحتاد الدولي السويسري 
جوزي���ف بالتر عن هذا االمر ي���رد بقوله »لقد صمم 
خصيص���ا بهذه الطريقة لكي تدخ���ل االنوار الى كل 
ارجائه وهذا االمر يخلق الشفافية التي نتطلع اليها 

جميعا داخل عائلة فيفا«.
ويتضمن املبنى خمس طبقات حتت االرض وقاعة 
رياض���ة، واخرى للتأمل، وحديق���ة وملعب كرة قدم 
حقيق���ي، ويضيف بالتر عن ه���ذا الصرح »انه اكثر 
من مجرد مبن���ى، انه مبثابة املنزل الذي يجتمع فيه 
االشخاص فيتحدثون ويرتاحون ويستطيعون االنعزال 

في ارجائه للراحة او للتأمل«.
وقد حتولت فيفا من مؤسسة تضم 11 عامال بدوام 
كامل ع���ام 1975 الى منظمة ضخمة يعمل فيها حاليا 

حوالي 300 شخص.
ويعتب���ر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الهيئة 
االهم في العالم حاليا من حيث عدد االعضاء املنتسبني 
الي���ه )208 اعضاء( اي اكث���ر بنحو ثالثني من الدول 

املنتسبة الى االمم املتحدة.
وابصر االحتاد الدولي النور في احلادي والعشرين 
من مايو 1904 في باريس وتشكلت الهيئة التأسيسية 
من سبع دول هي فرنسا والدمنارك وبلجيكا وهولندا 

واسبانيا والسويد وسويسرا.
ويتخذ االحتاد الدولي من زيوريخ )سويسرا( مقرا 

له منذ عام 1932.

من يصّوت وكيف يختارون الدولتين المضيفتين غدًا؟
تقع مسؤولية اختيار مكان إقامة بطولتي 
كأس العالم 2018 و2022 على عاتق 24 عضوا، 
تضمهم اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة 

القدم.
ولكن عندما جتتمع اللجنة يوم غد اخلميس 
لن يتمكن سوى 22 عضوا فقط من التصويت، أو 
حتى من التواجد، وذلك بعد قرار جلنة األخالق 
التابعة لفيفا إيقاف نائب رئيس فيفا رينالد 
تيم����اري والعضو التنفيذي آموس أدامو عن 
العمل ملدة عام واحد و3 أعوام على الترتيب.

كان العضوان تورطا ف����ي عميلة قام بها 
صحافيون متخفون م����ن صحيفة »صنداي 
تامي����ز« البريطانية بدا فيه����ا العضوان على 
اس����تعداد لبيع صوتيهما في اقتراع اختيار 
الدولة املضيفة لكأس العالم وإن كان تيماري 
ادين فقط بخرق قانون »السرية« اخلاص ب� 

»فيفا«.
وبذلك صار عدد األعضاء الذين سيقررون 
مصير امللفات ال� 9 املتنافسة على استضافة 
مونديال����ي 2018 و2022 والتي تضم 11 دولة، 

22 عضوا فقط.
وسيجرى التصويت على جلستني منفصلتني 
كل منهما تخص بطولة واحدة فقط من أجل 
فص����ل ملفات الدول املتقدمة الس����تضافة كل 

مونديال منهما عن بعضها.
وستكون أصوات األغلبية كافية ملنح أحد 

امللفات حق استضافة نهائيات كأس العالم.
وفي حال لم تس����فر اجلول����ة األولى من 
التصويت عن فائ����ز واضح )يحصل على 12 
صوتا(، سيتم اس����تبعاد امللف احلاصل على 
أق����ل عدد من األصوات في ه����ذه اجلولة قبل 

إجراء جولة تالية.
ويستمر العمل بهذه الطريقة إلى أن يحصل 

أحد امللفات على 12 صوتا، أو أكثر.
ويتوقع اختيار الدولة املنظمة ملونديال 2018 
خالل 3 جوالت من التصويت حيث تتنافس 
4 ملفات، إجنلترا وروسيا، وملفان مشتركان 
إلس����بانيا مع البرتغال وبلجيكا مع هولندا، 

على الفوز بحق تنظيمه.
أما اختيار الدولة املنظمة ملونديال 2022 فقد 
يحتاج إلى 4 جوالت من التصويت حيث تشتد 

املنافسة بني 5 ملفات، قطر وأستراليا والواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان.

وفي حال تعادل امللفني املتبقيني في اجلولة 
الرابعة مبعنى حصول كل منهما على 11 صوتا، 
س����يكون من حق رئيس فيفا جوزيف بالتر 

اإلدالء بالصوت احلاسم.
ويش����غل رئيس إحتاد الكرة األرجنتيني 
خوليو غروندونا منص����ب نائب أول رئيس 
فيفا ويوجد 7 نواب آخرون، بينهم املوقوف 

تيماري.
ويتم تعيني نواب الرئي����س الثمانية إلى 
جانب ال�15 عضوا اآلخرين باللجنة التنفيذية 
وفقا لالحتادات القارية عل����ى النحو التالي: 
من آسيا، نائب رئيس واحد و3 أعضاء، ومن 
أوروبا نائبي رئيس و5 أعضاء، ومن أفريقيا 
نائ����ب رئيس واحد و3 أعض����اء، ومن أميركا 
اجلنوبية نائب رئيس واحد وعضوين ومن 
أميركا الش����مالية والوسطى وجزر الكاريبي 
)الكونكاكاف( نائب رئيس واحد وعضوين، ومن 

4 احتادات بريطانية نائب رئيس واحد.
وبخالف غروندون����ا، واملوقوف تيماري، 
فإن باقي نواب رئيس فيفا هم عيسى حياتو 
)من الكاميرون ممثال ألفريقيا( وتشونغ مونغ 
يون )من كوريا اجلنوبية ممثال آلسيا( وجاك 
وارنر )من ترينيداد وتوباغو ممثال لكونكاكاف( 
وأنخيل ماريا فيار )من إسبانيا ممثال ألوروبا( 
وميشيل بالتيني )من فرنسا ممثال ألوروبا( 
وجيف تومسون )من إجنلترا ممثال الحتادات 

بريطانيا(.
أما باقي أعضا اللجنة التنفيذية ال� 14 فهم، 
من أوروبا: ميشيل دوغ )بلجيكا( وسينيس 
إرزيك )تركيا( وماريوس ليفكاريتيس )قبرص( 
وفراننتس بكنباور )أملانيا( وفيتالي موتكو 
)روس����يا(. ومن أمي����ركا اجلنوبية: ريكاردو 
تيرا تيكس����يرا )البرازيل( ونيكوالس ليوز 
)پاراغ����واي(. ومن آس����يا: محم����د بن همام 
)قط����ر( ووراوي ماكودي )تايلند( وجوجني 
أوجورا )اليابان(. ومن الكونكاكاف: تش����اك 
بليزر )الواليات املتحدة( ورافاييل ساجلويرو 
)غواتيماال(. ومن أفريقيا: جاك أنوما )ساحل 

العاج( وهاني أبوريدة )مصر(.

رد الپاراغوياني نيكوالس ليوز رئيس احتاد اميركا اجلنوبية على 
االتهام����ات املوجهة اليه في اطار فضائح الرش����وة التي تطول اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة القدم، وكان آخرها الوثائقي »الفضائحي« 

الذي بثته هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أول من أمس.
وقال ليوز وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية التي ستصوت غدا للدول 
املرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2002 لوكالة الصحافة الفرنسية 
»انها القصص ذاتها منذ عشرة أعوام«.وأضاف ليوز الذي اتهمه برنامج 
بانوراما بتس����لمه ما مجموعه 730 الف دوالر من »اي.اس.ال« الشركة 
التسويقية التي حصلت على احلقوق احلصرية لكؤوس عالم عدة قبل 
تصفيتها عام 2001 »القضية ليست جديدة. منذ عشرة أعوام، قام القضاء 
السويسري بتوضيح ش����امل لكل املسألة. هذه الوقائع غير موجودة. 
يريد بعض األش����خاص الضغط فقط قبل انتخابات فيفا والقرار )منح 

استضافة مونديالي 2018 و2022( الذي سيتخذ غدا«.

أعطى االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( حق التصويت لالحتاد 
االوقياني خالل عملي����ة اختيار الدولتني املنظمتني ملونديالي 2018 
و2022 غدا، شرط سحب التاهيتي رينالد تيماريي طلبه استئناف 

قرار وقفه من قبل اللجنة التأديبية لفيفا.
وكان تيماريي وهو رئيس االحتاد االوقياني وأحد نواب رئيس 
فيف����ا اوقف ملدة عام العتبار انه خرق قانون اخالق الهيئة الدولية 
بتورطه في فضيحة الرشوة الختيار البلدين املضيفني ملونديالي 
2018 و2022 والتي كش����فتها وسائل اعالم بريطانية. وفور صدور 

قرار وقفه، قرر تيماريي استئنافه.
وفي بيان وزعه االحتاد الدولي وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية 
على نسخة منه، اكد امني عام فيفا جيروم فالكه بان بديل تيماريي 
يستطيع »بصورة فورية املشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية 
لفيفا«. لكنه اوضح »نريد اعالمكم بانه ال ميكن ألحد احللول مكان 
رينال����د متاريي كأحد نواب رئيس فيفا اال عندما يقبل االخير قرار 

جلنة التأديب لفيفا«.
وكانت مصادر مقربة من فيفا كشفت لوكالة الصحافة الفرنسية 
ان االخي����ر ال ميانع مبنح الضوء االخض����ر لنائب رئيس االحتاد 
االوقياني ديڤيد تش����ونغ املوجود حاليا ف����ي زيوريخ، لكنه يجد 
صعوبة في اقناع تيماريي بالتخلي عن حقه باالستئناف اقله بعد 
محاوالت عدة حتى يوم أمس. كما ان الضوء االخضر احملتمل لفيفا 

دونه عقبات قانونية.
يذكر انه في حال سويت القضية وسمح ملمثل اوقيانيا بالتصويت، 
فان عدد املصوتني س����يصبح 23 عضوا وبالتالي يتحاشى رئيس 
االحتاد الدولي السويسري جوزيف بالتر االحراج في حال تعادل 

االصوات في الدور النهائي، ذلك النه ميلك الصوت املرجح.

في وقت س���ابق من الشهر 
الماض���ي كان السويس���ري 
جوزي���ف بالتر، ع���راب كأس 
العالم، يتطلع الى رفقة الملوك 
العالميي���ن، عندما  والق���ادة 
الدولي لكرة  سيختار االتحاد 
القدم مضيفي كأس العالم لعامي 

2018 و2022.
وقال بالتر للصحافيين: »لن 
يكون يوما رائع���ا فقط لكرة 
القدم بل. موعدا للقاء سياسي 

دولي«.
يتابع الرجل البالغ من العمر 
74 عاما عن الموعد المرتقب: 
»سترسل الدول ال� 9 المرشحة 
الس���تضافة مونديال���ي 2018 
و2022، نخبة سياسييها، ولن 
يك���ون لدينا مجموعة ال� 7 أو 
مجموع���ة ال� 20، بل مجموعة 

ال� 9«.
األمير وليام، رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤي���د كاميرون، 
نظيره الروسي فالديمير بوتين، 
ولي عهد قطر وباقي قادة الدول 
المرش���حة، يتوقع ان يكونوا 
بين الحضور في زيوريخ قبل 
أن يشرع 22 من أعضاء اللجنة 

التنفيذي���ة في االتحاد الدولي 
بعملية التصويت.

ويملك بالتر كرئيس للجنة 
التنفيذية الصوت المرجح في 

الحدث.
نادرا ما أهدر بالتر فرصة 
التنويه والتذكير بالتقدم الكبير 
واالزدهار الذي تعيش���ه كأس 
انتخابه  العالم خصوصا منذ 
عام 1998 رئيسا لالتحاد الدولي 
الذي يعمل ف���ي كنفه منذ 35 

عاما.

يرأس المحامي السويسري 
الماكر هذه المنظمة التي ال تبغي 
الربح، والتي حققت فائضا بلغ 
196 مليون دوالر عام 2009 من 
إيراداته���ا البالغة نحو مليار 
دوالر، في حين تبلغ مدخراتها 

نحو 1.06 مليار دوالر.
تستخدم األرباح في تطوير 
اللعبة ومس���اعدة األعضاء ال� 
208 الذين يشكلون »عائلة كرة 
القدم« كما يصفها بفخر بطريرك 

اللعبة.
كس���ب بالتر مشجعين له 
في قارة آس���يا، خصوصا في 
أفريقيا بجهده الدؤوب لجلب 
كأس العالم الى مناطقهم، كاسرا 
القبض���ة الخانق���ة من القوى 
التاريخية المؤسسة للعبة في 

أوروبا وأميركا الجنوبية.
لكن طريق���ة إدارته المالية 
تعتبر من نقاط ضعفه ففي عام 
2001، تعرض فرع التسويق في 
شركة ISMM/ISL لإلفالس في 
ظروف مثيرة للجدل، ليضع 
االتحاد الدولي في مصاعب مالية 
على أبواب كأس العالم في كوريا 

الجنوبية واليابان. 

 طالبت اللجنة االوملبية الدولية بدراسة أي 
دليل محتمل في مزاعم الفساد، بعد تسمية أحد 
أعضائها في شريط وثائقي عرضته هيئة االذاعة 
البريطانية »بي.بي.سي« وكشف فضائح رشوة 

داخل االحتاد الدولي لكرة القدم.
وج���اء في بيان للجنة التي تتخذ من مدينة 
لوزان السويس���رية مقرا لها »أخ���ذت اللجنة 

االوملبي���ة الدولية علما باملزاع���م التي عرضها 
برنامج بانوراما على »بي.بي.سي«، وستطلب 
من واضعي البرنامج مترير أي دليل بحوزتهم 

للسلطات املختصة«.
وتابع البيان »لن تتس���امح اللجنة الدولية 
مع الفساد وسوف حتيل هذه املسألة الى جلنة 

التأديب«.

كشف ش���ريط لهيئة االذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( عن تلقي 
3 اعضاء م���ن اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
امواال في اطار فضائح الرش���وة 
قبل 3 ايام م���ن اختيار البلدين 
العالم  املضيفني لنهائيات كأس 

لعامي 2018 و2022.
واملسؤولون الثالثة ينتمون 
الى اللجنة التنفيذية التي ستختار 
غدا البلدين املضيفني ملونديالي 
الذي تنافس اجنلترا على   2018

استضافته، و2022.
اندي انس���ون رئيس  وكان 
امللف االجنليزي وصف االربعاء 
املاضي قرار »بي.بي.سي« برمجة 
هذا الشريط الوثائقي بأنه »ضد 

مصلحة الوطن«.
اندرو  وحص���ل الصحاف���ي 
جينينغز الذي يحقق منذ نحو 
10 اع���وام في فضائح الفس���اد 
داخل االحتاد الدولي، على وثائق 
حصرية بخصوص مبالغ دفعها 
آند  »انترناش���نال س���بورتس 
ليجر« )اي.اس.ال( وهي مؤسسة 
تسويقية حصلت على احلقوق 
احلصرية لكؤوس عالم عدة قبل 

ابعادها عام 2001.
وتتعلق هذه الوثائق الداخلية 
لهذه املؤسسة ب� 175 دفعة غير 
قانوني���ة في الفت���رة بني 1989 
و1999 بقيمة 100 مليون دوالر. 
وبحسب مجلة بانوراما ل� »بي.
بي.سي« فإن هذه الدفعات كانت 
بهدف رشوة مسؤولني كبار في 

االحتاد الدولي.

واش���ار املصدر ال���ى دفعات 
لشركة »سانود« لصالح ريكاردو 
تكسييرا عضو اللجنة التنفيذية 
البرازيلي لكرة  ورئيس االحتاد 
الق���دم، وكان حتقي���ق ملجلس 
الش���يوخ البرازيلي ع���ام 2001 
اكد ان تكسييرا تسلم امواال من 
شركة »سانود«.واتهم الشريط 
ايضا رئيس االحت���اد االفريقي 
لكرة القدم الكاميروني عيس���ى 
حياتو حيث تسلم 100 الف فرنك 
عام 1995، ونيكوال ليوز رئيس 
االحتاد االميركي اجلنوبي بتسلمه 
ما مجموع���ه 730 الف دوالر من 

»اي.اس.ال«.
وكشف الشريط ايضا ان احد 

نواب رئيس االحتاد الدولي جاك 
وورنر الذي اتهم سابقا باعادة بيع 
تذاكر مونديال 2006، حاول مجددا 
ودون جدوى شراء تذاكر ملونديال 
جنوب افريقيا مقابل 84240 دوالرا 

من أجل اعادة بيعها.
ولم يرد اي من املسؤولني على 

الرسائل التي بعثتها املجلة.
وكان االحت���اد الدولي اوقف 
في 18 الش���هر املاضي عضوين 
في جلنت���ه الفنية عقب حتقيق 
لصحيف���ة »صن���داي تامي���ز« 
البريطاني���ة كش���ف مطالبتهما 
بأموال لبيع صوتيهما الختيار 
البلدين املضيفني ملونديالي 2018 

و2022.

الشيخة موزة املسند تأمل في حصول بالدها على حق استضافة مونديال 2022

نيكوالس ليوز

جوزيف بالتر

عيسى حياتو أحد املتهمني بتلقي رشاوى بقيمة 100 ألف فرنك عام 1995         )أ.ف.پ(

مبنى »فيفا« الزجاجي كما يبدو من اخلارج


