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تقام اليوم وسط أجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة

الرسالة »بالنس���بة الى محمد 
بن همام، ال ادري ملاذا ترش���ح 
خل���وض االنتخابات. هل فعال 
يدرك ان لديه احلظوظ او انها 
طريقة النه لم يعد يرغب ببقاء 
جوزيف بالتر، ام انه يعتقد بانه 
يستطيع شراء فيفا كما اشتروا 

)القطريون( كأس العالم«.
 واضطر فالكه الذي يتردد بان 
مصيره بات على كف عفريت الى 
اصدار بيان نفى فيه ان يكون 
اتهم قطر بشراء مونديال 2022، 
واعترف مبا نسب اليه من كالم 
مختبئا خلف »لهجة اقل حدة« 
استخدمت في مراسلة كانت وراء 

اجلدل القائم في هذا الشأن.
 ودافع فالكه عن نفسه قائال 
»نشر وارنر مراسلة بعثت بها 
اليه، قد اكون اس���تخدمت فيها 
لهجة اقل حدة وغير صريحة. 
كنت اري���د احلديث عن القدرة 
املالية لقطر، ولم اكن في حال 
م���ن األح���وال املح الى ش���راء 

األصوات«.
 وخت���م فالكه »اكرر االن ان 
التابعة للفيفا  جلنة االخ���الق 
لم تفتح اي حتقيق بخصوص 
اسناد مونديال 2022« الى قطر، 
الرئاس���ية ستقام  االنتخابات 
اليوم اذن، فهل تشهد الساعات 
املقبلة مفاجآت اخرى قد تعكر 

صفوها؟

في األول من يونيو«.
 وأضاف البيان »هناك العديد 
من األسئلة األخرى: ما النقاشات 
التي مت���ت بني مختلف أعضاء 
جلنة األخالق وكيف توصلت 
هذه اللجنة الى قراراتها؟. هناك 
العديد من األسئلة األخرى التي 
يجب اإلجابة عنها واعتماد اكبر 

قدر من الشفافية«.
 وقال بن هم���ام »الطريقة 
الت���ي متت فيها اإلج���راءات ال 
متت بصلة الى مبادئ العدالة، 
لقد متت معاقبتي قبل ان توجه 
التهمة الي، لدي شعور بان نتائج 
التحقيق مت االتفاق عليها قبل 

بداية جلسة االستماع«.
 بدوره، قام وارنر الذي وعد 
بتس���ونامي سيهز عرش فيفا، 
بش���ن هجوم مضاد على بالتر 
عندما اتهمه بدفع مبلغ مقداره 
ملي���ون دوالر هب���ة الحتادات 
الكونكاكاف ف���ي املؤمتر الذي 
عقده االخير ف���ي ميامي في 3 

الشهر املاضي.
 وكش���ف وارنر »في ميامي 
ف���ي 3 مايو ق���ام بالتر بتقدمي 
الى  هدية قيمتها مليون دوالر 
االحت���ادات للتص���رف بها كما 
تشاء«، ولم يسلم امني عام فيفا 
فالكه من هجوم وارنر فكشف 
الكترونية يتهم  األخير رسالة 
فيها االول دولة قطر بشراء كأس 
العالم 2022 وجاء في مضمون 

»مبا ان االتهامات تضمنت اسم 
الرئيس احلالي جوزيف بالتر، 
فان محمد بن همام يطالب بان 

تشمله التحقيقات«.
 وأضاف »االتهامات تتضمن 
أقواال ب���ان بالتر كان على علم 
بعمليات الدفع املزعومة لبعض 
املسؤولني في االحتاد الكاريبي 
ولم يعارض هذا األمر«، وبالفعل 
اس���تدعت جلنة األخالق بالتر 
للمث���ول إمامها ايضا برفقة بن 

همام ووارنر.
 وصبيحة االح���د املاضي، 
استيقظ اجلميع على وقع مفاجأة 
انس���حاب بن همام من السباق 
الرئاسي في اليوم ذاته الذي كان 
يتعني عليه اخلضوع لالستجواب 

امام جلنة االخالق.
 وص���در احلكم م���ن جلنة 
االخالق بوقف بن همام ووارنر 
شهرا بانتظار استكمال التحقيق 
معهما، في حني برأت ساحة بالتر 
الذي باتت الطريق معبدة امامه 

للظفر بوالية رابعة.
 ورف���ض بن هم���ام احلكم 
ب���ه وقرر اس���تئنافه  الصادر 
وجاء في بيان رس���مي اصدره 
»يرفض محمد بن همام القرار 
الصادر من قبل جلنة األخالق 
وهو يطالب بشكل عاجل النظر 
في االستئناف الثالثاء )أمس( 
والع���ودة عن قرار وقفه مؤقتا 
قبل مؤمتر االحتاد الدولي املقرر 

يرجح كفته.
 وش���هدت األي���ام األخيرة 
مفاجآت وتقلبات كثيرة بدأت 
األربعاء املاض���ي عندما قررت 
جلنة األخالق التابعة لفيفا فتح 
حتقيق بنب همام وبجاك وارنر 
رئيس احتاد الكونكاكاف )اميركا 
الشمالية والوس���طى والبحر 
الكاريبي( بتهمة رشوة بعض 
احتادات األخير في االجتماع الذي 
أقيم في بورت اوف سباين يومي 

10 و11 الشهر املاضي.
ال���ى  القضي���ة   وتع���ود 
أدلى بها  الت���ي  التصريح���ات 
األميركي تش���اك باليزر عضو 
اللجنة التنفيذية لفيفا واألمني 
العام للكون���كاكاف، الى االمني 
العام لالحتاد الدولي جيروم فالكه 
بخصوص »احتمال خروقات« 
لقانون األخالق ارتكبت من قبل 
بعض مسؤولي الهيئة الكروية 

الدولية.
 وكان بالتر ندد باخلصوص 
باجتماع لالحتاد الكاريبي الذي 
نظم مبشاركة وارنر وبن همام 
في 10 و11 الش���هر املاضي. هذا 
االجتماع كان يتعلق باالنتخابات 

الرئاسية املقبلة لفيفا. 
 وعلى اثر فتح جلنة األخالق 
حتقيق بحق بن همام س���ارع 
األخير الى إصدار بيان يطالب 
به بفتح حتقيق ايضا مع رئيس 
فيفا جوزي���ف بالتر وجاء فيه 

 جترى اليوم انتخابات رئاسة 
االحت���اد الدولي لكرة القدم في 
زيوريخ خالل اجلمعية العمومية 
لفيفا وس���ط أجواء مشحونة 
وفضائح رشوة واتهامات متبادلة 
قلما شهدتها اكبر مؤسسة كروية 

في العالم.
 وسبق لالحتاد الدولي ان شهد 
أزمات خصوصا في الس���نوات 
األخيرة لكنها تكاد تكون املرة 
األولى في تاريخ هذه املؤسسة 
التي أبصرت النور في مايو عام 
1904 التي ينشر فيها الغسيل 
بشكل فاضح بني أصدقاء االمس 
اليوم  اعداء  الى  الذين حتولوا 
خصوصا انها طالت عشرة من 

أعضاء اللجنة التنفيذية.
 ولعل ترشح رئيس االحتاد 
االس���يوي القط���ري محمد بن 
الدولي  همام لرئاس���ة االحتاد 
ف���ي مواجهة الرئي���س احلالي 
السويسري جوزيف بالتر الذي 
انتخب عام 1998 خلفا للبرازيلي 
جواو هافيالجن، كانت الشرارة 
األولى ملا يشهده حاليا بيت فيفا 
املطوق بني���ران االزمة من كل 
حدب وصوب والتي تهدد بهدم 
هذا املنزل مبن فيه، خصوصا 
بان املعركة بينه وبني بالتر كانت 
متقاربة في االيام األخيرة بعد ان 
أدرك األخير ان أغلبية أصوات 
الكونكاكاف ق���د تذهب باجتاه 
رئيس االحتاد اآلسيوي ما قد 

هل فعال »اللعبة نظيفة« كما يرفع رئيس »فيفا« السويسري جوزيف بالتر هذا الشعار في املؤمتر الصحافي الذي عقده أمس األول  )أ.پ(

10 احتادات آسيوية مؤيدة
لنب همام عادت أدراجها

أكد مسؤول كبير في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أن عدة 
ممثلني الحتادات اسيوية رفضوا املشاركة في اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( املقررة اليوم في زيوريخ 
بس���بب غضبهم من ايقاف رئيس االحتاد القطري محمد بن 

همام، رغم دعوته أمس لعدم مقاطعة اجلمعية العمومية
 وكشف املسؤول اآلسيوي الذي رفض الكشف عن اسمه 
بأن مسؤولني في 9 الى 10 احتادات من اصل 46 تضمهم القارة 
االسيوية عادوا الى بالدهم بعد وصولهم الى زيوريخ االحد 
املاضي وقال في هذا الصدد »استطيع ان اؤكد بانه حتى االن، 
عاد مس���ؤولون في 9 الى 10 احت���ادات وطنية إدراجهم الى 
بالدهم« رافضا الكشف عن هوية هذه الدول.  واضاف »هناك 
شعور بغضب شديد لدى جميع املسؤولني في االحتادات التي 
حتدثت اليهم ج���راء القرارات التي اتخذتها جلنة االخالق«، 
وكانت جلنة االخالق اوقفت رئيس االحتاد اآلسيوي القطري 
محمد بن همام عن كل نشاط رياضي بسبب تهم موجهة اليه 
بالقيام باعمال رش���وة.  واضاف املسؤول »لقد قامت جلنة 
االخالق بوقف رئيسي احتادين قاريني، لكنها في املقابل برأت 
ساحة جوزيف بالتر«، ورفض املسؤول التأكيد عما اذا كان 
املسؤولون في االحتادات اآلسيوية ينوون القيام باحتجاج 
على غرار ما فعلوه في مؤمتر فيفا في لوس اجنيليس عام 
1999 عندما خرجوا من القاعة على خلفية خالف على مقاعد 

في نهائيات كأس العالم.

طالب االحتاد االجنليزي لكرة القدم بتأجيل انتخابات رئاسة 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( »ملنح الوقت ملرشح اخر« 
ملواجهة الرئيس احلالي جوزيف بالتر.  وقال رئيس االحتاد 
االجنليزي ديڤيد برنش���تني ان االحداث التي شهدتها االيام 
االخيرة »عززت« القرار الذي كان اتخذه االحتاد في 19 الشهر 
املاضي باالمتناع عن التصويت وطالب االحتادات االخرى بأن 
حتذو حذوه، وناشد برنشتني االحتادت االخرى بالدفع »نحو 
تأجيل االنتخابات ومنح مصداقية اكبر لالنتخابات الرئاسية، 
ما مينح الفرصة ملرش���ح آخر كفء ملواجهة جوزيف بالتر 
على هذا املنصب«، وقال برنشتني »لقد حلق الضرر بسمعة 

االحتاد الدولي وبالتالي بكرة القدم على العموم«.

شارك وزير الرياضة األسترالي مارك أربيب واالحتاد األسترالي 
لكرة القدم على اس����تحياء في االنتقادات املوجهة إلى االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( واملطالبات بإحداث تغيير فيه.
وقال أربيب في تعقيبه على االدعاءات بش����أن وجود فساد 
في عملية منح ح����ق تنظيم بطوالت كأس العالم من قبل فيفا 
»نتعام����ل مع الوضع خطوة بخطوة.. املؤكد حتى اآلن أن فيفا 
بدأ حتقيقا في القضية«. كما بدا االحتاد األسترالي للعبة على 
نفس الدرج����ة من التحفظ حيث رفض التعليق على تعليقات 
رئيس فيفا السويسري جوزيف بالتر بشأن عدم وجود أزمة 
ف����ي فيفا. بينما كان نيك زينوفون النائب املس����تقل بالبرملان 
األس����ترالي أكثر صراحة وطالب فيفا بتعويض أستراليا ورد 
45.6 مليون دوالر أسترالي )48.7 مليون دوالر( أنفقتها بالده 
على جهودها حلش����د التأييد لها من أجل الفوز بحق استضافة 
مونديال 2022 والذي فازت به قطر في النهاية. وقال زينوفون 
في بيان له »يبدو أن الفساد والسلوك املثير للجدل أصبح في 

قلب فيفا«.

طالبت جمعية مكافحة الفساد »ترانسبارنسي انترناسيونال« 
بتأجيل االنتخابات الرئاس����ية لالحتاد الدولي لكرة القدم من 
اجل منح الوقت الكافي للتحقيق في اتهامات الفس����اد املوجهة 
الى بعض اعضائه.  واوضحت اجلمعية التي مقرها العاصمة 
االملانية برلني في بيان لها »ال ميكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة 
عندم����ا يكون الناخبون تعرضوا الغراءات«، مضيفة »مندوبو 
فيفا يعلمون بانه يتعني عليهم تطهير س����معة االحتاد الدولي 
اذا ارادوا ان يكون التصويت شرعيا«، وتابعت »اشغال جلنة 
االخالق التابعة لالحتاد الدولي متت في سرية، والتحقيق يجب 

ان يتم اجراؤه بقيادة هيئة خارجية لضمان احلياد«.

اعتبر الرئيس اجلديد بالوكالة لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
الصيني جانغ جي لونغ ان القطري محمد بن همام اليزال رئيس 
االحتاد القاري بالرغم من قرار ايقافه عن ممارس����ة اي نشاط 
التهامه بفضيحة فساد، وسيشغل جانغ جي لونغ منصب رئيس 
االحتاد االس����يوي بالوكالة في فترة غياب بن همام.   واوضح 
لونغ بأنه ال يحق لفيفا ايقاف بن همام من واجباته في االحتاد 
االسيوي رغم انه يحقق في مزاعم عن محاولته شراء اصوات 

في انتخابات رئاسة االحتاد الدولي.

 قالت ش����ركة »طيران االمارات« التي ترعى بطوالت االحتاد 
الدولي لكرة القدم ومن بينها كأس العالم انها تشعر بخيبة أمل 
ملا يجري في أروقة »فيفا« في الوقت الراهن.  وقالت الشركة في 
بيان ارسل الى رويترز »تشعر طيران االمارات مثلها مثل مشجعي 
كرة القدم حول العالم بخيبة أمل ملا يحيط حاليا بادارة اللعبة«، 
واضاف البيان »نأمل ان يتم حل هذه القضايا بأسرع ما ميكن وأن 

تأتي النتيجة في صالح اللعبة والرياضة بصفة عامة«.

أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر في زيوريخ عودة االحتاد البوسني الى فيفا بعد اعتماده 
نظاما مطابقا ملا يطلبه االحتادان الدولي واالوروبي لرفع قرار 
التجمي����د ضد هذا البل����د.  وقد جمدت عضوية البوس����نة في 
االحتادين في االول من ابريل املاضي لعدم اعتمادها نظاما مطابقا 
للتوصيات وهي ان يكون الحتادها رئيسا واحدا وليس هيئة 

ثالثية )صربية ومسلمة وكرواتية( على صورة الدولة.
 وجرت انتخابات في مايو اعادت االمور الى وضعها الطبيعي، 
وبات بامكان البوسنة مواجهة رومانيا والبانيا في 3 و7 يونيو 
اجلاري ضمن تصفيات املجموعة الرابعة املؤهلة الى نهائيات 

كأس اوروبا 2012 في پولندا واوكرانيا.

»اإلجنليزي« يطالب بتأجيل االنتخابات 

أستراليا تنتقد »فيفا« على استحياء

»مكافحة الفساد«: ال ميكن 
إجراء انتخابات نزيهة

 لونغ: بن همام اليزال
 رئيسًا لالحتاد اآلسيوي

»طيران اإلمارات« تشعر بخيبة أمل

البوسنة تعود إلى »فيفا«

فضائح »فيفا«.. و»جماجم« بالتر 
 فتحت الفضائح األخيرة لالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( الباب على مصراعيه حول نزاهة 

املؤسسة الرياضية األضخم في العالم، خصوصا 
ان أطراف االتهامات أتت على كبار القياديني من 
الرئيس السويسري جوزيف بالتر وصوال إلى 

رؤساء بعض االحتادات القارية.
ولعل التكتيكات االنتخابية »غير الصحية« 
التي اتبعها بالتر مع منافسه رئيس االحتاد 

اآلسيوي القطري محمد بن همام، أثبتت للعالم 
اجمع هشاشة الشفافية في »فيفا هاوس« مقر 

االحتاد الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالعنصرية 
الواضحة التي اتبعتها جلنة األخالق في »فيفا« 
خالل األحكام االحتياطية ان صح التعبير التي 
ساقتها الى بن همام وإيقافه مع رئيس احتاد 

الكونكاكاف الترينديدي جاك وارنر ملدة شهر عن 
ممارسة اي نشاط في عالم املستديرة، ومن دون 

تكليف اللجنة عناء نفسها بتطبيق األمر نفسه 
على بالتر املعني بالقضية من خالل علمه بها 

وسكوته عن األمر.
وبالتأكيد فان بالتر لم يخرج »بزي أبيض« ان 

صح التعبير بعد هذه الفضائح وان متت تزكيته 
بعد انسحاب بن همام لوالية جديدة، ولكن يبقى 
السؤال األكبر هو ملاذا انسحب بن همام في هذا 
التوقيت املهم، رغم ان اقدامه على هذه اخلطوة 

جتعله في نظر الكثيرين يدين نفسه؟
وقد ال تكون إجابة هذا السؤال صعبة إذا ما نظرنا 
الى التطورات األخيرة في هذه القصية خصوصا 

بعد الزج مبلف استضافة قطر لكأس العالم 
2022 ضمن سياق هذه املنافسة »غير الشريفة« 
على مقعد رئاسة »فيفا« وظهور أنباء عن عزم 
االحتاد الدولي على إعادة إجراء التصويت على 

هذا املونديال بعد سحبه من قطر، االمر الذي مت 

نفيه من بالتر نفسه، فكل هذه التطورات السريعة 
قد تكون نتائج صفقة مربحة للطرفني اي بالتر 

وبن همام تقضى باخلروج بأقل اخلسائر لنب 
همام وهي احلفاظ على استضافة قطر لكأس 

العالم 2022 باإلضافة الى تبرئته من تهمة الفساد 
وهي الكفيلة بحد ذاتها الى القضاء على مستقبل 

بن همام الرياضي، مقابل اعالن انسحابه من 
االنتخابات وهو األمر الذي يجعل بالتر أمام 

مكسبني مهمني األول الفوز بوالية جديدة، والثاني 
العمل على طي الصفحة األكثر سوادا في تاريخ 

كرة القدم ان صح التعبير وهي الفساد.
وحتى ان انسحب بن همام من االنتخابات فان 
املعني احلقيقي االن بنتائج التحقيق في جلنة 

األخالق اآلن هو اجلمعية العمومية لالحتاد 
اآلسيوي للكرة، فان صحت هذه االتهامات يكون 

االحتاد اآلسيوي على موعد مع العديد من القضايا 
املثارة أوالها إعادة انتخاب رئيس جديد الحتاد 
القارة الصفراء بدال من بن همام باإلضافة الى 
انتخاب عضو مكتب تنفيذي في »فيفا« جديد 

غير بن همام نفسه، هذا باإلضافة الى فتح حتقيق 
عام وشامل حول كل االنتخابات التي أجريت في 

االحتاد اآلسيوي.
تقول الرواية األسطورية لنشأة كرة القدم بانها 
لعبة نظيفة ولدت من رحم لعبة أخرى »قذرة« 
كانت منتشرة في القرون السابقة وهي ركل 
اجلنود املنتصرين في ساحة املعركة لرؤوس 
»جماجم« اعدائهم تعبيرا عن الفرحة بالنصر، 

ولكن حتى »ال نكره« هذه اللعبة، يجب عدم اخماد 
نيران هذا املوضوع مع تنصيب بالتر رئيسا لـ 

»فيفا« حتى وان كلفنا األمر »إسقاط بالتر بطلب 
من الشعب الكروي« في املعمورة.

عبداهلل العنزي  ٭

انتخابات رئاسة فيفا.. »اللعبة غير نظيفة«

مفاجآت وتقلبات 
كثيرة ألول مرة
 في تاريخ فيفا


