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  ٣٠  نوفمبر ٢٠١٠ 

 ال يســـتبعد جيرارد بيكيه قلب دفاع  45 
برشلونة األسباني، اللعب يوما ما لريال 
مدريد الغرمي األبـــرز لفريقه.وقال بيكيه 
في مقابلة نشرتها مجلة «ماغازين» التي 
تصاحب عدد كل أحد من صحيفة «املوندو»: 
«أبدا ال تقل أبدا في احلياة». وأضاف «لكن 

ذلك ال يجول بخاطري اآلن».

 انتخب خوان البورتا الرئيس الســــابق لنادي برشلونة االســــباني عضوا في برملان كاتالونيا اثر 
االنتخابات التشريعية التي فاز فيها االئتالف القومي لوسط اليمني «كونفرجنسيا اي يونيو» (سي.

اي.او). وحصل حزب التضامن الكاتالوني من أجل االستقالل الذي أطلقه البورتا في يوليو املاضي بعد 
تركه رئاسة نادي برشلونة بطل أسبانيا لكرة القدم، على ٣٫٣٪ من االصوات. وبقي البورتا (٤٨ عاما) 
رئيسا لبرشلونة حتى يونيو املاضي حتى انتهاء واليته الثانية، علما بان النادي احرز حتت رئاسته 
لقب دوري أبطال أوروبا مرتني والدوري االســــباني اربع مرات. وكان وكيل الالعبني بايرام توتوملو 

اتهم البورتا هذا الشهر بسرقة ٢٫٨ مليون يورو من أموال النادي، واالحتيال على العبيه. 

 البورتا في برلمان كاتالونيا بيكيه ال يستبعد اللعب للملكي

(أ.پ)   مهاجم ليڤربول االسباني فرناندو توريس يحاول تخطي العب توتنهام سيباستيان باسونغ 

(رويترز)   االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ينتظر الفائز باستضافة املونديال 

ل على التكنولوجيا.. والسالم مفتاح كوريا الجنوبية  اليابان منفردة وتعوِّ

 سباق محموم لملفات آسيا وأميركا الستضافة مونديال ٢٠٢٢
في القارة اآلســـيوية باملشاركة 
مع كوريا اجلنوبية عام ٢٠٠٢، 
معولة بدرجة رئيسية في ملفها 

على تطورها التكنولوجي.
  أعطت اليابان انطباعا ايجابيا 
من خالل  في استضافتها مونديال 
٢٠٠٢ الـــذي توج بنهائي مثالي 
على ستاد يوكوهاما بني منتخبي 
البرازيل واملانيا حســـمه االول 
بهدفني لنجمـــه رونالدو وتوج 
بطال للمرة اخلامسة في تاريخه 

(رقم قياسي).
  وفـــي حـــني ان طموحـــات 
اليابانيـــني كبيرة بامكان الفوز 
بشرف االستضافة للمرة الثانية، 
التنفيذية  اللجنـــة  فان اعضاء 
للفيفا الذين ســـيصوتون على 
هويـــة البلد الذي ســـيحتضن 
مونديالـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ معا قد 
يجـــدون ان الفترة الزمنية بني 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠٢٢ ليست طويلة 
مبا يكفـــي ملنح اليابان الفرصة 
مرة جديـــدة، وان عليها انتظار 
فترة زمنية اخرى، خصوصا ان 
دوال اخرى مثل استراليا وقطر 

تنتظر فرصها.
  تعول اليابان في ملفها على 
التطـــور التكنولوجي لديها اذ 

وعدت ببث املباريات.

  كوريا الجنوبية والسالم

  لم تتأخـــر كوريا اجلنوبية 
كثيرا في اعالن رغبتها باستضافة 
كأس العالـــم، فبعد العام ٢٠٠٢ 
عندمـــا اســـتضافت النهائيات 
مشاركة مع اليابان، يعود الطرف 
اجلنوبي من اجلزيرة الكورية هذه 
املرة منفردا من خالل الترشـــح 

الستضافة نسخة ٢٠٢٢.
  صحيح ان كوريا اجلنوبية 
حققت جناحات مختلفة عندما 
استضافت النهائيات منذ ثمانية 
أعـــوام، لكن موعـــد التصويت 
ملونديال ٢٠٢٢ يتزامن مع قصف 

بيونـــغ يانغ عاصمـــة اجلارة 
الشـــمالية جلزيرة يونبيونغ 
الواقعة  الكوريـــة اجلنوبيـــة 
في البحر االصفـــر قرب كوريا 
الشمالية. ادى هذا القصف غير 
املسبوق منذ انتهاء احلرب بني 
الكوريتني (١٩٥٠-١٩٥٣) الى مقتل 
مدنيني اثنني والى رد من جانب 

اجليش الكوري اجلنوبي.
  أكدت نسخة ٢٠٠٢ قدرة كوريا 
اجلنوبية مع جارتها اليابان على 

وما ميز أيضا كوريا اجلنوبية عن 
جارتها اليابان، أمواج املشجعني 
الكوريني التي تدفقت في شوارع 
املدن، زارعني اللون األحمر في كل 
زوايا البالد خالل احلدث الفريد 
الذي يقام مرة كل أربعة أعوام. 
نظمت احتفاالت املشجعني ونقلت 
على الهواء مباشـــرة قبل وبعد 
املباريات الى مختلف انحاء العالم، 
كما حول املشجعون الكوريون 
املدرجات الـــى حلقات للرقص 

املتحدة وقطر واليابان وكوريا 
العرس  اجلنوبية الســـتضافة 
الكروي العاملي بعد ١٢ عاما، ورغم 
ان النهائيات اقيمت في النصف 
اجلنوبي من الكرة االرضية في 
خمس مناسبات حتى االن، فان 
اجلزيرة التي يبلغ عدد سكانها 
٢٢ مليون نسمة والتي اصبحت 
حتت لواء االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، لم حتصل على هذا الشرف 
حتـــى االن. لكن رئيس االحتاد 

استضافة أكبر حدث كروي في 
العالم، وما ميز كوريا عن اليابان 
تفوق «محاربي التايغوك» على 
«الســـاموراي الزرق» من خالل 
بلوغ العبي املـــدرب الهولندي 
غـــوس هيدينك الـــدور نصف 
النهائـــي ألول مرة فـــي تاريخ 
املنتخبات االسيوية واحللول في 

املركز الرابع في نهاية املطاف.
  كما ان الالفت في االستضافة 
االولى في تاريخ القارة الصفراء 

والهتافات املستمرة ليصبحوا 
جنوم الدورة.

  استراليا تحلم 

  حتلم استراليا بجلب نهائيات 
كأس العالم الى القارة الوحيدة 
التـــي لم حتتضن هـــذا احلدث 
العاملي في الســـابق، وهي تأمل 
ان حتصل على هذا الشرف عام 
٢٠٢٢. وتتنافـــس عمالقة قارة 
اوقيانوسيا مع كل من الواليات 

االسترالي فرانك لوي بقي متفائال 
بقدرة بـــالده في احلصول على 
شرف استضافة العرس العاملي 
عام ٢٠٢٢، وهو قال بهذا الصدد 
«اؤمن بان استراليا متلك افضل 
ملف ترشح، انا اعلم بأننا منلك 

افضل ملف».
  واضاف «انا اعلم بأننا جنحنا 
في اقناع العديد من اعضاء اللجنة 
التنفيذية في الفيفا باننا منلك 

افضل ملف». 

الواليات املتحدة راية   ترفع 
جناحها في استضافة مونديال 
١٩٩٤ لكرة القدم، في سعيها جللب 
احلدث الكروي األكبر في العالم 
مـــرة جديدة الى شـــمال القارة 
األميركية، وذلك من خالل ترشحها 

الستضافة نسخة ٢٠٢٢.
  يعول االميركيون على السوق 
الشـــمالية  الهائلة فـــي أميركا 
مـــن الناحيتـــني االقتصاديـــة 
والتسويقية والقدرة االستيعابية 
املذهلة للمالعب، وهي مزايا قد 
تلعب دورها في منافســـة باقي 
املرشحني الستضافة نسخة ٢٠٢٢ 
أي قطر، كوريا اجلنوبية، اليابان، 

وأستراليا.
  فبعد ٢١ شـــهرا من احلمالت 
الترويجية املســـتمرة للملفات 
املرشحة، تبدو الواليات املتحدة 
في موقع فريد، اذ تعتبر الدولة 
الوحيدة من خارج كنف االحتاد 
اآلسيوي املرشـــحة الستضافة 
كأس العالم ٢٠٢٢. فعلى الرغم 
من بعض الصفقـــات املليونية 
التي حاولت جلب بعض الالعبني 
النجـــوم الـــى الـــدوري، أمثال 
االجنليزي ديڤيد بيكام العب لوس 
اجنيليس غاالكسي والفرنسي 
تييري هنري مؤخرا الى نيويورك 
ريد بولز، اال ان الدوري الذي ضم 
في عقود ماضية، البرازيلي بيليه 
واالملانـــي فرانتس بكنباور في 
نيويورك كوزموس والهولندي 
يوهان كرويف في لوس اجنيليس 
أزتيكس وواشنطن ديبلوماتس، 
يبقـــى رمزا اليواء مـــن قاربت 
مسيرته على االنتهاء في املالعب 

األوروبية.

   حظوظ اليابان 

الســـباق  اليابـــان    تدخـــل 
الستضافة نهائيات كأس العالم 
عام ٢٠٢٢ منفردة هذه املرة بعد ان 
احتضنت املونديال للمرة االولى 

 ليڤربول عاد للخسارة والتسيو رفض هدية ميالن  

٨٠ بسبب خشونة بحق املدافع 
البيروفي كارلـــوس زامبرانو. 
وطرد العب سانت باولي ماركوس 
ثوراندت في الدقيقة ٩٠. وارتقى 
ڤيردر برمين الى املركز احلادي 
عشـــر برصيد ١٨ نقطة مقابل 
١٤ نقطة لســـانت باولي الرابع 
عشر. وفي مباراة ثانية، تعادل 
كولن مع فولفسبورغ ١ـ  ١. ورفع 
فولفسبورغ رصيده الى ١٦ نقطة 
في املركز الثالث عشر مقابل ١٢ 

لكولن السابع عشر.

  فرنسا

  انتهت مباراة القمة بني ليون 
وباريس سان جرمان بالتعادل 
٢ ـ ٢ على ملعب «جيرالن» في 
املرحلة اخلامســـة عشـــرة من 
الفرنســـي.وانتزع كل  الدوري 
من سوشو وتولوز فوزا ثمينا 
خارج قواعده، االول امام مضيفه 
كاين ٣ـ  ٠ ، والثاني امام مضيفه 

اوكسير ١ ـ ٢.

بقي في املركز التاسع عشر قبل 
االخير. وصعد مايوركا الى املركز 
السادس بفوزه على ضيفه ملقة 
٢ـ  ٠، ورفع مايوركا رصيده الى 
٢١ نقطة مقابـــل ١٠ نقاط مللقة 
الثامن عشـــر. وحقق راسينغ 
ســـانتاندر فوزا بشـــق النفس 
على ديبورتيڤو الكورونا ١ ـ ٠، 
واهدر روزنبرغ ركلة جزاء في 
الدقيقة ٨٥. وعاد ريال سوسييداد 
بفوز ثمني على حساب مضيفه 

سبورتينغ خيخون ٣ ـ ١.

  ألمانيا

  قاد املهاجم الدولي البرتغالي 
هوغـــو امليـــدا فريقـــه ڤيردر 
برميـــن الى معاودة الوصل مع 
االنتصارات بتســـجيله ثالثية 
الفوز على ضيفه سانت باولي 
٣ ـ ٠ في املرحلة الرابعة عشرة 
من الـــدوري االملاني. وســـجل 
امليدا االهداف في الدقائق ١ و٢٠ 
و٦٤ قبـــل ان يطرد في الدقيقة 

عند ٢٤ نقطة في املركز الرابع.
وفـــاز باليرمو على روما ٣ـ  ٠، 
وتغلـــب كاليـــاري على ضيفه 
ليتشـــي ٣ ـ ٢، وتعـــادل باري 
مع تشـــيزينا ١ ـ ١، فيما سقط 
جنوى في فخ التعادل السلبي مع 
مضيفه بريشيا. وتأجلت مباراة 
بولونيا وضيفه كييڤو بسبب 

التساقط الكثيف للثلوج.

  إسبانيا

  قاد املهاجم روبرتو سولدادو 
الى تعزيز موقعه في  ڤالنسيا 
املركز اخلامس عندما سجل له 
هدفي الفوز في مرمى ضيفه امليريا 
٢ ـ ١ في ختـــام املرحلة الثالثة 
عشـــرة من الدوري االسباني. 
الهدفني في  وسجل ســـولدادو 
الدقيقتني ٢٦ و٦٣، فيما ســـجل 
االرجنتيني خوسيه ليوناردو 
اولـــوا (٩٠) هـــدف الضيوف. 
ورفع ڤالنســـيا رصيده الى ٢٤ 
نقطة مقابل ٩ نقاط المليريا الذي 

تعثـــر ميالن امام ســـمبدوريا 
ليقلص الفارق الى نقطة واحدة 
واكتفـــى بـــدوره بالتعادل مع 
ضيفه كاتانيا بهدف للبرازيلي 
اندرســـون هرنانديز جاء من 
تسديدة صاروخية اطلقها من 
حدود املنطقة (٤٥)، مقابل هدف 
لالرجنتيني ماتياس سيلفستر 
من كرة رأسية اثر ركلة ركنية 
(٤٤) في املرحلة الرابعة عشرة 

من الدوري االيطالي.
  ولم تكن حال نابولي افضل 
على االطالق من التسيو او ميالن 
اثر سقوطه على ارض مضيفه 
اودينيزي بهدف للســـلوڤاكي 
ماريك هامسيك (٥٨) الذي اضاع 
ركلة جـــزاء ايضا (٦٥)، مقابل 
ثالثة اهداف ســـجلها انطونيو 
دي ناتالـــي (١٥ من ركلة جزاء 
و٤٥ و٥٧) الذي رفع رصيده الى 
٨ اهداف ورصيد فريقه الى ٢٠ 
نقطة، ملحقا بالفريق اجلنوبي 
هزميته الرابعة فتجمد رصيده 

 حقق توتنهـــام على ملعب 
«وايت هارت الين»، فوزا قاتال 
على ضيفـــه ليڤربول ٢ ـ ١ في 
املرحلة اخلامســـة عشـــرة من 
الـــدوري االجنليـــزي .وافتتح 
ليڤربول التسجيل قبل دقيقتني 
على نهاية الشوط األول عندما 
انبرى البرتغالي راوول ميريليش 
لركلة حرة ولعبهـــا الى داخل 
املنطقة فعجز دفـــاع توتنهام 
املناسب  إبعادها بالشـــكل  عن 
لتسقط امام املدافع السلوڤاكي 
مارتن سكرتل الذي اودعها شباك 

احلارس البرازيلي غوميش.
الثاني  الشـــوط     وفي بداية 
حصل الفريق اللندني على فرصة 
ثمينة أخرى إلطالق املباراة من 
نقطة الصفر عندما منحه احلكم 
ركلة جزاء بعد ان ارتدت الكرة 
من يـــد الفرنســـي داڤيد نغوغ 
بعد ركلة حرة من بايل، فانبرى 
لها ديفو اال انه ســـددها بجانب 
القائم األمين (٦١). لكن صاحب 
األرض عوض سريعا هذه الفرصة 
الذهبية وعادل النتيجة بهدية من 
سكرتل الذي سجل هدفه الثاني 
فـــي املباراة لكن هـــذه املرة في 
مرمى فريقه عندما حاول اعتراض 
الكرواتي لوكا  كرة عرضية من 
مودريتش الذي قام مبجهود فردي 
مميز على اجلهة اليسرى قبل ان 
يجبر السلوڤاكي على هز شباك 
حارسه االسباني خوسيه رينا 
(٦٦). وحصل بعدها الفريقان على 
بعض الفـــرص لتغيير النتيجة 
لكنهما فشـــال في الوصول الى 
الشباك حتى الدقيقة الثانية من 
الوقت بـــدل الضائع عندما لعب 
الكاميروني بينوا اسو ـ ايكوتو 
كرة طويلة وصلت الى العمالق 
بيتر كراوتش الذي ملسها برأسه 
لتتحول الى لينون املندفع فتفوق 
االخير بول كونشيسكي وانفرد 
برينا قبل ان يودع الكرة الشباك، 
مانحا فريقه فوزه السابع ونقطته 
اخلامسة والعشرين فصعد إلى 
املركـــز اخلامس. وبـــات رصيد 
توتنهـــام ٢٥ نقطة فـــي املركز 
اما بالنسبة لليڤربول  اخلامس 
السادســـة،  الذي مني بهزميته 
فتجمد رصيده عند ١٩ نقطة في 

املركز التاسع.

  إيطاليا

امللعب    فشل التســـيو على 
االوملبي في روما في اســـتغالل 

 الصحف اإلنجليزية تشيد ببرباتوڤ

 مان يونايتد يواجه 
ليڤربول في الكأس

 وضع برباتوڤ نقطة النهاية لصيام طويل 
عن التهديف امتد لعشـــر مباريـــات. فعل ذلك 
بإحراز خمسة أهداف في فوز مان يونايتد الكبير 
على بالكبيرن روفرز ٧ ـ ١، في إجناز لم يسبق 
أن حققه سوى ثالثة العبني إجنليز في تاريخ 

الدوري اإلجنليزي.
  وأثنى عليه مدربه أليكس فيرغسون بقوله 
«لقد عاد من جديد ليكون الشخص الذي نعرفه. 
أداء رائع»، علما بأن السير االسكوتلندي اعتاد 

الدفاع عن العبه عندما كان مدعاة لالنتقادات.
  وقال الالعب «كنت قلقا بعض الشيء. عندما 
يتعلق األمر مبهاجم، ال تركز اجلماهير ســـوى 

على إحراز األهداف».

  وأشـــار املهاجم الذي يتمتـــع بعقلية العبي 
الوسط «لكن األمر بالنسبة لي يتعلق بأدائي. 
بالتمريرات التي أقدمها، بكيف أتفاهم مع باقي 

الالعبني».
  وأشـــادت الصحافة اإلجنليزية مبســـتوى 
برباتوڤ، حيث قالت صحيفة «إندبندنت أون 
صنداي»: «كان واحدا من أفضل العروض إدهاشا 

في تاريخ الدوري».
  وحتدثـــــت صحـــيفة «ميـــل أون صنداي» 
عن وجهـــــي الالعــب البرتغــالـــي: «إنه أحد 
الالعبني األكــثر موهــبة الذيــن ارتــدوا قميص 
يونايتد، رغم أنه كسول بعض الشيء من ناحية 

العمل». 

الثالث  الدور   أوقعت قرعة 
من مســـابقة كـــأس اجنــلترا 
القـــــدم الغرميـــــني  لكـــرة 
التقـــليديني مان يونايتد حامــل 
الرقم القياســـي بعدد األلقاب 
(١١) وليڤربـــول فـــي مواجهة 

بعضهما.
  وســـتكون املواجهـــة بني 
«الشياطني احلمر» الذين تصدروا 
الـــدوري احمللـــي، و«احلمر» 
الوحيدة بني فريقني من الدوري 
املمتاز في هذا الدور من املسابقة 
العالم والتي توج  األعرق في 
بلقبها املوسم املاضي تشلسي 
الذي سيستضيف ايبسويتش 

من الدرجة االولى.
  وستقام موقعة مان يونايتد 
وليڤربول علـــى ملعب االول 
«اولدترافورد» وسيكون هذا 
الثامن والتاسع من  الدور في 

يناير املقبل.
  اما بالنسبة ألرسنال الفائز 
باللقـــب ١٠ مرات فســـيلتقي 
مع ليدز يونايتد، فيما يلعب 
مانشســـتر سيتي مع ليستر، 
وبولتون مع يورك، وفولهام 
مع بيتربورو، ووست هام مع 
بارنلي، واستون فيال مع شيفيلد 
يونايتد، وبولتون مع يورك، 
ونيوكاسل مع ســـتيفيندج، 
وبرمنغهـــام مـــع ميلـــوول، 
وبالكبول مع ســـاوثمبتون، 
وسندرالند مع نوتس كاونتي 
او بورمنـــاوث، وايفرتون مع 
سكانثورب، وويغان مع هال، 
وتوتنهام مع تشـــارلتون او 

لوتون. 

 متفرقات  عالمية 

  عاقب شتوتغارت العبه الروماني سيبريان ماريكا 
بغرامة ذكرت تقارير أنها بلغت ٥٠ ألف يورو بعدما تلقى 
بطاقة حمراء بسبب هجومه اللفظي على حكم مباراة 

فريقه التي انتهت باخلسارة ٤-٢ أمام هامبورغ.
ــاقط  ــس فوتبول» أن التس ــة «فران ــرت صحيف    ذك
ــى تعطيل بعض مباريات  ــف للثلوج بإيطاليا أدى إل الكثي
ــي وخاصة بعد أن غطى  ــبوع بالدوري اإليطال نهاية األس

الثلج املدرجات باملالعب.
   ذكرت وسائل إعالم إيطالية أن نادي ليتشي يفكر 
في تعيني مدرب تورينو السابق والتر نوفيللينو مكان 

مدربه احلالي لويجي دي كانيو.
ــب جيمي كاراغر عن دفاع ليڤربول لفترة يتوقع     يغي
ــتبه في أن يكون  ــبب تعرضه ملا يش أن تكون طويلة بس

خلعا في الكتف األيسر أمام توتنهام.
   اعتذر العب ڤيـــردر برمين هوغو امليدا لتوجيهه 

ضربة بالكوع لالعب الفريق اخلصم.
  ومن جهته قال توماس شاف مدرب برمين، انه مستاء 
من عقوبة طرد امليدا والتي ستســـفر عن إيقافه، كما 

أنها جاءت في وقت سيىء.
ــقط لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب على أرضه     س
أمام انديانا بيسرز ٩٥-٩٢، وأحلق سان انطونيو سبيرز 
اخلسارة األولى بنيو اورليانز هورنتس على أرضه ١٠٩-

٩٥ ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
   اهتز شالكه بعد الهزمية ٠-٥، أمام كايزر سلوترن 
وانتقد مدربه فيليكـــس ماغاث قائال: «يبدو أن هناك 
بعض الالعبـــني اليزالون يحلمون بدوري األبطال. ال 
ميكنني أن أستوعب كيفية مواجهة مباراة بهذه األهمية 
على هذا النحو». ويرى احلارس نيوير أن شالكه بات 

في وضع حرج للغاية.
ــكي في عدم  ــم لوكاس بودولس ــف احلظ املهاج    حال
ــبورغ ١-١، بعدما وجه ركلة  ــام ڤولفس ــه للطرد ام تعرض
ــبورغ ادين دزيكو. وقال  ــة في البطن ملهاجم ڤولفس قوي
ــن املمكن أن أتعرض  ــكي «أعترف بأنني كان م بودولس
للطرد بسبب ذلك». وأقال كولن املدرب مايكل ماير بسبب 

تراجع مستوى األداء والنتائج في املوسم احلالي.
   قال اإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي 
اإلجنليزي إنه يتمنى عودة جون تيري وفرانك المبارد 

من اإلصابة في أسرع وقت.

 بالتر:المونديال في قطر مختلف

 تشونغ للتصويت بدًال من تيماري

ــس االحتاد الدولي  ــري جوزيف بالتر رئي  قال السويس
ــرف استضافة مونديال  لكرة القدم (فيفا) اذا فازت قطر بش
ــتكون كأس عالم مختلفة». وكان بالتر نفسه هو  ٢٠٢٢ «س
ــي أبريل املاضي إنه  ــني األمل عندما قال ف ــن منح القطري م
ــية  ــك على اإلطالق في أن قطر متتلك البنية األساس ال يش
الالزمة الستضافة كأس العالم.بل واألكثر من ذلك، قال بالتر 

«العالم العربي يستحق استضافة كأس العالم.
ــنح له الفرصة    العالم العربي يتكون من ٢٢ دولة ولم تس
من قبل لتنظيم البطولة». وال متثل تصريحات بالتر ضوءا 

أخضر أو مؤشرا على منح قطر حق استضافة البطولة.

ــدم داڤيد  ــاد أوقيانيا لكرة الق ــس احت ــادر نائب رئي  غ
ــي مدينة زيوريخ  ــونغ الى مقر االحتاد الدولي للعبة ف تش
ــت نيابة عن قارته  ــي محاولة منه للتصوي ــرية، ف السويس
ــتضافة  ــمبر املقبل الس خالل التصويت املقرر في ٢ ديس
ــب ما ذكرت صحيفة  كأس العالم لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، بحس
ــونغ ان االحتاد الدولي لم  ــراف» البريطانية. وقال تش «تلغ
يؤكد بعد أهليته للتصويت بدال من عضو اللجنة التنفيذية 
ــاري، واعتبر بان الرحلة الى  ــوف التاهيتي رينالد تيم املوق

زيوريخ «احترازية».
ــونغ، سيصبح ممثل بابوا    وفي حال قبول تصويت تش
ــة ٢٠٣ عامليا) في االحتاد االوقياني  غينيا اجلديدة (املصنف

صاحب الصوت الرقم ٢٣ في التصويت املقبل.


