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جيروم فالكه نفى أن يكون قد اتهمها بشراء حق استضافة املونديال

بالتر: كأس العالم 2022 ستبقى في قطر وال أدلة ضدها

واعرب عن ش����كه في س����ير 
التحقيق الذي اجرته جلنة االخالق 
وقال »سئلت خالل االستماع عما 
اذا كان تنظي����م اجتماع ضم عدة 
احت����ادات من الكون����كاكاف عمال 
مس����موحا به، ف����كان جوابي بان 
بالتر اجتم����ع ب� 37 احت����ادا في 
جنوب افريقيا قبل اسبوعني من 

دون اعتراض احد.
عل����ى اي ح����ال، فانه����ا امور 
روتينية في االحت����اد الدولي ان 
تقام اجتماع����ات مماثلة قبل اي 
انتخابية«. وتابع »طلبت  عملية 
من جلنة االخالق اعالمي بالعقوبات 
احملتملة املفروضة علي قبل ساعة 
من اعالنها لكن احدا لم يتصل بي 
قب����ل ان ابلغ ذلك من قبل املؤمتر 
الصحافي«. وكشف »لقد تقدمت 
بتقريرين الى جلنة االخالق التي 
لم تزودني بنسخ عن التهم املوجهة 
الي قبل جلسة االستماع، قبل ان 
تتلو علي التهم خالل اجللس����ة، 
كما ان التقريرين اللذين قدمتهما 
لم يتم ترجمتهما الى احد اعضاء 
اللجنة وهو من االوروغواي وال 
يجيد اللغة االجنليزية، فكيف ميكن 

له ان يحكم؟«.
التي اتخذت  وتابع »القرارات 
بحقي وبحق بن همام جائرة وظاملة 
وتؤكد انحياز التحقيق«.  واضاف 
وارنر في البيان »يوم 18 اجلاري 
ش����عرت بأن املعركة السياسية 
بني بالت����ر وبن همام خرجت عن 
السيطرة فارسلت كتابا الى امني 
عام »فيفا« جي����روم فالكه وقلت 
له ان نتيجة االنتخابات قد تشهد 
انقس����اما ف����ي العال����م العربي ال 
نستطيع تداركه، واريد ان اطلب من 
بن همام االنسحاب من السباق«.

وتابع وارنر كاشفا عن الرسالة 
التي رد بها فالكه على كتابه وجاء 
فيها حرفيا »بالنسبة الى محمد بن 
همام، ال ادري ملاذا ترشح خلوض 

االنتخابات. 
هل فعال يدرك ان لديه احلظوظ 
او انها طريقة ألنه لم يعد يرغب في 
بقاء جوزيف بالتر. اما انه يعتقد 
بانه يستطيع ش����راء »فيفا« كما 

اشترى كأس العالم. 

يوجد حتقيق يجريه الفيفا بشأن 
اختيار البلد املضيف لكأس العالم 

.»2022
ونفى فالكه أيضا أنه اثر على 
جلنة القيم وقال »هذا غير صحيح 

على االطالق«.
من جانب آخر صرح املدير العام 
الس����ابق لالحتاد اآلسيوي بيتر 
فيليبان أن الصيني جانغ جي لونغ 
سيصبح الرئيس اجلديد بالوكالة 
التحقيق مع  لالحتاد طوال فترة 

بن همام.

وارنر يهاجم بالتر وفالكه

الى ذل����ك، هاجم رئيس احتاد 
الكونكاكاف الترينيدادي جاك وارنر 
الذي اوقفته جلنة االخالق شهرا 
حتى استكمال التحقيق في قضية 
غش اتهم بها، رئيس االحتاد الدولي 
جوزي����ف بالتر وامني عام »فيفا« 

جيروم فالكه.
وجاء في بيان رس����مي وزعه 
وارن����ر »اوال اري����د ان انفي انني 
قمت بأي تصريح خالل اجتماعات 
التي جرت  الكونكاكاف  احتادات 
في بورت اوف سباين )ترينيداد 
وتوباغو( فيما يتعلق بهدايا قدمت 
من بن همام الى هذه االحتادات«.

واض����اف »م����ن جه����ة اخرى 
وخالل مؤمت����ر الكونكاكاف الذي 
عق����د في ميامي ف����ي 3 ابريل قام 
بالتر بتقدمي هدية قيمتها مليون 
دوالر الى االحتادات للتصرف بها 

كما تشاء«.
واوضح »اثارت هذه اخلطوة 
اعتراض رئيس االحتاد االوروبي 
ميشال بالتيني الذي كان موجودا في 
ميامي وانتقد هذه اخلطوة وتطرق 
الى املوضوع مع فالكه، مؤكدا له ان 
بالتر ال يحق له التصرف بهذا االمر 
من دون العودة الى اللجنة املالية، 
لكن االخير قال لبالتيني سنقوم 
بتأمني املبلغ لبالتر«. واوضح وارنر 
ان بالتر قام ايضا مبنح هدايا على 
شاكلة »حواسيب وعوارض ڤيديو« 
الى جميع احت����ادات الكونكاكاف 
في العاشر من مايو وهو التاريخ 
الذي صادف اجتماع الكونكاكاف 

مع بن همام.

تعليق عضوي����ة عضوي اللجنة 
التنفيذية لالحتاد محمد بن همام 
وج����اك وارنر بصفة مؤقتة حلني 
البت في االتهامات املوجهة اليهما 

بالضلوع في رشى.
من جانبها نفت جلنة ملف قطر 
2022 أي ادعاءات تتعلق بفوزها 
بشرف تنظيم كأس العالم 2022.
وأصدرت اللجنة بيانا رسميا 
مقتضبا ج����اء في����ه »ننفي نفيا 
قاطعا القيام بأي شيء خاطئ فيما 
يتعلق مبلف كأس العالم 2022«. 
وأضافت »نطالب فيفا وبش����كل 
عاجل بتوضيحات حول تصريحات 
األمني العام لالحتاد الدولي في هذا 
الصدد«. وختم البيان »نحن في 
القانونية  صدد اتخاذ االجراءات 

املناسبة«.
وكان رئيس احتاد الكونكاكاف 
جاك وارنر كشف رسالة وجهها اليه 
أمني عام فيفا جيروم فالكه تتعلق 
بانتخابات رئاسة فيفا بني الرئيس 
احلالي جوزي����ف بالتر والقطري 
محمد بن هم����ام وتضمنت اتهام 
فالكه لقطر بش����راء كأس العالم 

.2022
من جهته نفى فالكه، في بيان 
له امس، أنه قال إن قطر »اشترت« 
حق استضافة كأس العالم 2022، 
مشيرا الى ان القدرات املالية للدولة 
اخلليجية س����اعدتها على حشد 

التأييد لعرضها.
وقال مشيرا الى رسالة بالبريد 
االلكتروني ارسلها الى جاك وارنر 
نائب رئيس »فيفا« واستخدم فيها 
عبارة »اشترت« كأس العالم »ما 
اردت أن اقوله عندما اش����رت الى 
نهائي����ات كأس العال����م 2022 في 
هذه الرس����الة االلكترونية هو أن 
العرض الفائز استخدم قوته املالية 
حلشد الدعم«. واضاف فالكه »كانت 
قطر مرشحة متلك ميزانية مهمة 
جدا واستخدمتها للترويج بقوة 
لعرضها ف����ي جميع انحاء العالم 
بكفاءة عالية جدا«، وتابع »لم اكن 
احاول او اعتزم االش����ارة الى اي 
شراء لالصوات أو سلوك مماثل غير 
اخالقي«.  ومضى قائال »اود أيضا 
توضيح انه، وكما قلت باألمس، ال 

قال رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( جوزيف بالتر ان كأس 
العالم 2022 ستقام بقطر، نافيا ما 
أثير عن وجود مخالفات في امللف 
القطري الستضافة املونديال، قائال: 
لم نتسلم أي أدلة عن أي مخالفات 
ضد أي مسؤول في »فيفا«، وبطولة 
2022 لن تتأثر أبدا. وأكد بالتر ان 
»فيفا« لن يقوم بإجراء أي حتقيق 
بشأن امللف القطري لعدم وجود 
أدلة بهذا الشأن وذلك على الرغم 
من االدعاءات التي ساقتها صحيفة 
»صنداي تاميز« البريطانية، وقيام 
جلنة حتقيق بريطانية برملانية 

بالتحقيق في القضية.
وقال في مؤمتر صحافي عقده 
امس ف����ي زيوريخ »كانت اللجنة 
التنفيذية سعيدة بتلقي اداعاءات 
لورد تريسمان. بيد انه تبني لنا 
عدم وجود خيوط لفتح التحقيق 

بهذا الصدد«.
واضاف بالتر »كما ان اللجنة 
التنفيذية س����عيدة ايضا ألنها لم 
تتل����ق اي اثباتات م����ن صحيفة 
صنداي تاميز بشأن أعضاء آخرين 
في اللجنة التنفيذية. امللف القطري 
فارغ من اي تهمة، ولن يتم املساس 

بكأس العالم 2022.
واعتب����ر ان الفضائح االخيرة 
التي ش����هدها »فيفا« أحلقت أذى 
كبيرا بهذه املؤسس����ة وش����وهت 
س����معتها رافضا ان يصف األمر 
باألزمة. مضيفا ان انس����حاب بن 
همام من السباق الرئاسي ال يعني 
انه يج����ب علينا تأجي����ل عملية 
االنتخ����اب. ونفى تعرض »فيفا« 
ألزمة لكنه اعترف بوجود مشكالت 
محددة سيقوم االحتاد بحلها داخليا 
رافضا أي اتهامات له بالتورط في 
دفع رشى أو انه على دراية بأي من 
تلك احملاوالت. ورفض بالتر اإلجابة 
عن سؤال يتعلق مبا روجه عضو 
اللجنة التنفيذية املوقوف مؤقتا 
جاك وارنر بوجود مراسالت بينهما 
حول محاوالت رشى، مشيرا الى 
ان السكرتير العام لالحتاد ميكن 

ان يجيب عن هذا السؤال.
وأكد انه ل����ن يعلق على قرار 
جلنة القيم التابعة لالحتاد بشأن 

القطري محمد بن همام يستغرب قرار جلنة األخالق التابعة لالحتاد الدوليرئيس احتاد »الكونكاكاف« الترينيدادي جاك وارنر يتحدث لوسائل اإلعالم أمس صباحا في زيوريخ  )رويترز( السويسري جوزيف بالتر

»األوملبية الدولية« تتحاشى الفساد

بن همام يستأنف قرار إيقافه
ويعتبره غير عادل 

قرر رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام استئناف قرار وقفه 

عن العمل الرياضي، حسب بيان رسمي صادر 
عن مكتبه اإلعالمي أمس. وجاء في البيان 

»يرفض محمد بن همام القرار الصادر من 
قبل جلنة األخالق وهو يطالب بشكل عاجل 

بالنظر في االستئناف يوم الثالثاء )اليوم( 
والعودة عن قرار وقفه مؤقتا قبل مؤمتر 

االحتاد الدولي املقرر غدا األربعاء«.
واضاف البيان »هناك العديد من األسئلة 
األخرى: ما هي النقاشات التي متت بني 

مختلف اعضاء جلنة األخالق وكيف توصلت 
هذه اللجنة الى قراراتها؟ هناك العديد من 

األسئلة األخرى التي يجب االجابة عنها 
واعتماد اكبر قدر من الشفافية«.

وقال بن همام »الطريقة التي متت بها 
االجراءات ال متت بصلة الى مبادئ العدالة.
لقد متت معاقبتي قبل ان توجه التهمة الّي. 
لدي شعور بأن نتائج التحقيق مت االتفاق 

عليها قبل بداية جلسة االستماع وكان األمر 
واضحا جدا خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
مساء األحد حيث اظهر امني عام فيفا جيروم 

فالكه حتيزه الفاضح«.
واضاف بن همام »هذا األمر ليس مقبوال 

على اإلطالق ألنه من املفترض ان تكون جلنة 
األخالق هيئة مستقلة وبالتالي أتوقع ان 

تخضع التحقيقات املقبلة للتأثير والتالعب«. 
وأكد بن همام ان قرار جلنة االخالق التابعة 
لالحتاد الدولي القاضي بوقفه بشكل مؤقت 

غير عادل وغير مفهوم.
ورأى بن همام انه من الصعوبة مبكان ان 
يفهم كيف انه على الرغم من عدم اتهامه 

بأي شيء يتم توقيفه. وقال بيان صادر عن 
مكتب بن همام االعالمي »لقد مت استدعائي 

للمثول امام جلنة االخالق لوجود اثباتات قوية 
ضدي بحسب وجهة نظر امني عام االحتاد 

الدولي، بيد ان جلنة االخالق لم جتد االثباتات 
كافية لتوجيه التهمة الي، وكان حريا باللجنة 

ان متنحني حسن النية، لكنها في املقابل 
قررت وقفي عن ممارسة جميع النشاطات 

الرياضية«.
واضاف »كان لدي شعور ان جلنة االخالق 
هي جلنة مستقلة متاما، لكن خالل املؤمتر 

الصحافي الذي شاهدناه، بدا واضحا ان االمني 
العام هو الذي يؤثر على قرارات هذه اللجنة«.
واضاف البيان »قام امني عام »فيفا« جيروم 

فالكه بالتعليق على قرارات جلنة االخالق 
وقدم براهني جديدة ضد محمد بن همام.

في الــوقت الــذي تعصف فيه فضحية 
الرشوة باالحتــاد الــدولي لــكرة القدم، 
وقبل انتخاب رئيسه املقبل، يبقى رئيس 

اللجنة االوملبية الدولية البلجيكي جاك روغ 
هادئا قبل اختيار املدينة املنظمة الوملبياد عام 
2018، وعيا منه بأنه قام بكل ما هو ضروري 

لتجنب احملاوالت املشبوهة الغراء أعضاء 
جلنته.

وقال روغ مبرارة بعد ما الحظ بـ »حزن« ما 
يجري في اروقة االحتاد الدولي »ال ميكننا 

على االطالق اجلزم بأن هذا االمر لن يحصل 

ابدا، لقد عملنا كل ما بوسعنا لتجنب مثل هذه 
التصرفات«، مضيفا »لقد عشنا املأساة، مأساة 

اختيار مدينة سولت اليك سيتي.
كنت ضمن جلنة التحقيق وشاهدنا اشياء لم 
تعجبنا ابدا«، متطرقا بذلك الى اكبر فضيحة 

رشوة في تاريخ االلعاب االوملبية التي ادت في 
النهاية الى استبعاد عشرات االعضاء الذين 
متت رشوتهم من قبل املسؤولني عن ملف 

ترشيح املدينة االميركية للحصول على شرف 
تنظيم دورة االلعاب االوملبية الشتوية عام 

.2002

الصيني جانغ جي 
لونغ سيصبح رئيسًا 

لالحتاد اآلسيوي 
بالوكالة طوال فترة 

التحقيق مع بن 
همام

وارنر يؤكد أن بالتر 
هو من قام برشوة 

احتادات الكونكاكاف

يعول ميامي هيت على الثالثي الرهيب ليبرون 
جيمس ودواين ويد وكريس بوش الحراز لقب دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني، عندما يواجه داالس 
مافريكس مع عمالقه االملاني ديرك نوڤيتسكي في 
نهائي الدوري ال���ذي تنطلق مبارياته اليوم )في 

الساعة 4 فجر األربعاء بتوقيت الكويت(.
فبعد مسار متناقض في الدوري املنتظم، حيث 
حقق بداية نارية ف���از فيها في 12 مباراة متتالية 
في ديسمبر املاضي، ثم عاش فترة عجز فيها عن 
حسم املباريات في نهاياتها وتعرض خلمس هزائم 
متتالية، جنح ميامي هيت في الوصول الى النهائي 
بعدما تخطى عدة عقبات بينها بوسطن سلتيكس 

وصيف املوسم املاضي، وصوال الى شيكاغو بولز في 
نهائي املنطقة الشرقية، حيث هزم متصدر ترتيب 
الدوري املنتظم 4 - 1 الذي ضم في صفوفه املوزع 

ديريك روز افضل العب هذا املوسم.
وخالفا لهيت، الذي تسلطت عليه االضواء هذا 
املوسم بعد االنتقال املثير لنجمه ليبرون جيمس من 
كليفالند كاڤالييرز مطلع املوسم، عمل داالس بعيدا 
عن االضواء، وصعد الس���لم بثبات نحو النهائي، 
حيث أقصى في مس���يرته لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب في املوسمني االخيرين برباعية نظيفة، 
قب���ل تخطيه اوكالهوما س���يتي 4 - 1 في نهائي 

املنطقة الغربية.

العمالق األملاني ديرك نوڤيتسكي في تدريبات فريقه داالس ملواجهة ميامي

»NBA« في أولى سلسلة مباريات نهائي الـ

ثالثي ميامي الرهيب في مواجهة داالس

توج احملرق بطال للدوري البحريني لكرة القدم 
للمرة ال� 32 )رقم قياسي( واستعاد درع البطولة بعد 
غياب موسم اثر تغلبه على حامل اللقب األهلي 2 - 1 
في ختام مباريات الدوري، ليرفع احملرق رصيده إلى 
28 نقطة وبقي األهلي عند رصيده السابق 23 وتقدم 

الرفاع للمركز الثاني برصيد 26 نقطة.
وس����عى كل من الفريقني للفوز للتتويج باللقب 
واستطاع ضياء سلمان أن يحرز هدف احملرق األول 
بالدقيقة 33 وتعادل لألهلي طارق اجلنابي )44(، فيما 
خطف هدف الفوز والبطولة فهد ش����ويطر بالدقيقة 

تعادل النصر مع ضيفه االحتاد 3 - 3 على ستاد 
امللك فهد الدولي في الرياض في ذهاب ربع النهائي 
من بطولة كأس خادم احلرمني الشريفني لالبطال في 
كرة القدم. وسجل بدر املطوع )17( ومدافع االحتاد 
محمد س����الم )41 خطأ في مرمى فريقه( وريان بالل 
)65( اهداف النصر، واجلزائري عبدامللك زياية )44 
م����ن ركلة جزاء( ومحمد الراش����د )65 و90( اهداف 
االحتاد. وميلك كل م����ن الفريقني فرصة التأهل الى 

)65(. وبذلك س����طر مدرب احملرق عيسى السعدون 
اسمه في قائمة املدربني األبطال.

حض���ر املباراة وت���وج »احملرقاوية« الرئيس 
التنفيذي للجنة األوملبية البحرينية الشيخ خالد 
بن عبداهلل آل خليفة، وس���اهمت جماهير احملرق 
الكبيرة في اضفاء روح احلماسة بامللعب والذي 
غابت اجلماهير عنه ف���ي املباريات األخيرة. أدار 
اللقاء الطاقم الدولي نواف شكراهلل وساعده ياسر 

تلفت ومحمد جعفر.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

نصف النهائي في حال فوزه في االياب. 
من جهته، حول الشباب تأخره بهدف امام ضيفه 

االهلي الى فوز 2 - 1 في الرياض ايضا.
وسجل للفائز ناصر الش����مراني )27( والغيني 
احلسن كيتا )65( هدفي الش����باب، والعماني عماد 

احلوسني )5( هدف االهلي.
وش����هدت املباراة طرد العب االهلي محمد مسعد 

بالبطاقة احلمراء )75(.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة يسلم درع الدوري البحريني إلى كابنت احملرق راشد الدوسري

احملرق ينتزع لقب الدوري البحريني

تعادل مثير بني النصر واالحتاد

الزمالك يتراجع عن االنسحاب

أم صالل ضم اخلطيب وكابوري

أكد رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك املصري 
جالل إبراهي���م أن إدارة النادي صرف النظر عن 
فكرة االنسحاب من الدوري اعتراضا على الظلم 
التحكيم���ي الذي تعرض ل���ه الفريق في مباراته 
األخيرة أمام مصر للمقاصة بحسب وجهة نظره 
وذلك بعد اجتماع مطول ملجلس االدارة استمر حتى 
الس���اعات االولى من صباح أمس، واشتمل ايضا 
على الرفض التام لالستقالة التي تقدم بها رئيس 
النادى املؤقت. وكان الزمالك قد هدد باالنسحاب من 
الدوري إذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة 
ضد احلكم ياسر محمود الذي أثار اجلدل خالل لقاء 
الفريق مع املقاصة، قبل أن يعلن احتاد الكرة إحالته 
للتحقيق. ومع استبعاد اجتاه الزمالك لالنسحاب 
من املسابقة، فقد تراجعت ايضا احتماالت إعادة 
مباراة الزمالك واملقاصة رغم الضغوط االعالمية 
التي ميارسها مدير الكرة في الزمالك ابراهيم حسن. 
وقال ج���الل إبراهيم عقب اجتماع مجلس اإلدارة 
»قررنا االس���تمرار في الدوري بس���بب الظروف 
الراهنة التي متر بها البالد وسعيا منا في زيادة 
االستقرار«. وأضاف »في حالة عدم إعادة املباراة 
سينس���حب الزمالك من اللجنة الس���باعية التي 
تختص مبشكلة البث الفضائي، وينضم للجبهة 
التي تطالب بسحب الثقة من احتاد الكرة«. يذكر 
أن ياسر محمود حكم اللقاء أكد اعتزال التحكيم 
بشكل نهائي، مضيفا »لكني أقسم انني لم أقصد 
اخلط���أ أو ظلم الزمالك«. م���ن جهته، أصر مدير 
الكرة بالزمالك إبراهيم حس���ن على أن االعتراف 
الذي قدمه ياسر هو أكبر دافع على متسك النادي 

األبيض بطلب إعادة املباراة.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

أعل����ن نادي ام صالل القطري لك����رة القدم تعاقده 
مع الدولي السوري فراس اخلطيب مهاجم القادسية، 

والبرازيلي كابوري مهاجم العربي القطري.
واستغنى ام صالل عن محترفيه السابقني االسباني 
غابري غارس����يا والهولندي ماري����و والبرازيلي دافي 
والبحريني محمد حسني. وجدد ام صالل عقد مدربه 
املغربي حسن حرمة اهلل الذي تولى مهمة تدريب الفريق 

في فبراير املاضي خلفا للهولندي تني كات.


